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"Seus mais insatisfeitos clientes 

 são sua maior fonte de aprendizado." 

Bill Gates 
 



RESUMO 
 

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa que visa identificar o nível de 
satisfação dos clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda. pois 
cada vez mais se sabe que quem “dita as regras” é o consumidor, por isso é preciso 
dar muita atenção aos mesmos, pois eles estão cada vez mais exigentes. A 
pesquisa foi realizada em duas etapas: uma qualitativa e outra quantitativa. Na parte 
qualitativa foram feitas 8 entrevistas em profundidade, para levantar atributos a 
serem medidos, e na etapa quantitativa foram aplicados 70 questionários 
elaborados com os indicadores levantados na etapa qualitativa, com a finalidade de 
saber o quão satisfeitos estão os clientes da empresa. O atributo que apresentou 
maior nível de satisfação por parte dos clientes foi o índice de retornos recebidos e o 
atributo que causa mais insatisfação é a variedade dos produtos oferecidos pela 
empresa. Os resultados apontaram que a pesquisa tem espaço para uma 
continuidade, para buscar resultados mais conclusivos, e mostraram também que a 
maioria dos clientes está satisfeita, porém existem fatores que podem ser 
melhorados para que os clientes se sintam totalmente satisfeitos.    
 

Palavras-chave:  Clientes. Pesquisa de satisfação. Marketing.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em tempos que as empresas têm que investir cada vez mais em seus 

clientes, o marketing vem sendo cada vez mais utilizado, não somente como 

teoria, mas também na prática, principalmente quanto ao relacionamento cliente / 

empresa. As empresas vêm descobrindo a cada dia que quem “dita às regras”, é 

o consumidor, por isso tem que dar atenção ao seu produto sim, para sempre 

oferecer o melhor, mas ficar muito mais atentos ao seu consumidor, pois este 

está cada vez mais exigente. Segundo Kotler (2000, pg. 41) “o marketing 

preocupa-se com a idéia de satisfazer as necessidades do cliente, por meio do 

produto e de todo um conjunto de coisas associado a sua criação, entrega e 

consumo final.” 

Pode-se afirmar que o mercado não é mais com era antes, ele está se 

modificando a cada dia, estão surgindo novos comportamentos, oportunidades e 

desafios. As empresas precisam saber lidar com esses desafios e diferenciar 

cada cliente, fazer com que ele se sinta único, precisam manter um contato 

próximo com os clientes e criar soluções mais satisfatórias para as suas 

necessidades. 

Observa-se o fato de as empresas estarem buscando estratégias de 

marketing que possam auxiliar na satisfação dos clientes e o aumento de vendas 

da empresa. Várias estratégias vêm ganhando cada vez mais força dentro deste 

contexto organizacional, para isso, confiança e comprometimento de ambas as 

partes é a peça fundamental. Clientes satisfeitos permanecem fiéis por muito 

mais tempo, compram mais da empresa. Conforme McKenna (1993, pg. 45) “o 

que realmente importa é como os possíveis clientes e os já existentes vêem a 

empresa em relação às concorrentes. Os consumidores definem uma hierarquia 

de valores, desejos e necessidades com base em dados empíricos, opiniões, 

referências obtidas através de propaganda de boca e experiências anteriores com 

produtos e serviços. Usam essas informações para tomar as decisões de 

compra.”  

A presente pesquisa tem por finalidade buscar uma resposta clara e 

objetiva sobre qual é o nível de satisfação dos clientes da empresa Lalisul 

Comércio e Representações Ltda com o atendimento recebido. Por isso se faz 
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necessário o estudo dessa satisfação, pois a cada dia o consumidor está mais 

exigente, e além de procurar preços que sejam atraentes, também está à procura 

de um atendimento que o satisfaça. Assim, medindo o nível de satisfação dos 

clientes com os serviços oferecidos pela empresa, teremos uma idéia de quanto 

eles estão satisfeitos ou não e quais são os pontos passíveis de mudança. 

O estudo é de grande importância, pois busca aprimorar os conhecimentos 

na relação cliente / empresa e assim poder oferecer um atendimento 

personalizado aos clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda. 

Diante do exposto pergunta-se: Qual o nível de satisfação do cliente da 

empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda com o atendimento 

recebido? 



1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 

 

Há mais de vinte e cinco anos no mercado, a empresa Lalisul Comércio e 

Representações Ltda., iniciou suas atividades no varejo de lãs e linhas para 

trabalhos manuais, conquistando clientela e aumentando as vendas. Iniciou 

também a comercialização de lã industrial para trabalhos e máquinas de 

malharias. 

 Com esse negócio, surgiram grandes vendas não mais a varejo, e sim 

como atacado. Surgiu também, além do atacado, duas filiais, uma em Lajeado 

inaugurada em 1988 e outra em Santa Cruz do Sul inaugurada em 1989, que 

mais tarde foram fechadas: a de Santa Cruz no início de 1995 e a de Lajeado, um 

ano depois, por desacordos entre seus sócios. 

Entre os diferenciais competitivos da empresa destaca-se a constante 

busca na excelência da prestação de serviço, com foco na qualidade em todos os 

aspectos, desde o recebimento do pedido até a chegada da mercadoria ao seu 

destino final. Para melhor atender aos clientes, trabalha em parceria com 

transportadoras que disponibilizam entrega rápida, coletam em algumas cidades 

pela manhã e já entregam à tarde ou quanto muito no dia seguinte, e isso é um 

ponto muito favorável à empresa. 

Desde que foi fundada a Lalisul Comércio e Representações Ltda vem 

trabalhando com os melhores fios para malharia e para tricô e crochê artesanal. 

Trabalha com vários tipos de fios, com as mais diversas composições para 

atender todas as necessidades e uma variada gama de cores que seguem as 

tendências da moda. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul e demais 

regiões do país, contando com uma vasta quantidade de clientes, dos mais 

variados portes. 

No ano de 2009 a empresa começou a apostar nas vendas pela internet, 

uma ferramenta moderna que veio para ajudar a aquecer mais as vendas. Foi 

colocado no ar um site, onde o cliente pode encontrar os produtos disponíveis e 

diversas promoções, o que desperta muito a atenção dos interessados. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

- Identificar o nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento 

recebido na empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda. 

 

 

2.1.1 Objetivos específicos 

 

 

- Realizar uma pesquisa para identificar o grau de satisfação dos clientes; 

- Analisar os resultados da pesquisa; 

- Caracterizar o perfil da amostra; 

- Apontar os fatores que deixam os clientes mais satisfeitos e aqueles que 

os deixam insatisfeitos; 

- Propor sugestões de melhorias necessárias à satisfação dos clientes a 

partir dos resultados da pesquisa. 

 

 

2.2 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Num contexto atual onde as empresas estão adotando várias estratégias 

para manter ou atrair novos clientes, é muito importante medir a satisfação 

destes, pois um cliente satisfeito mantém seu relacionamento com a empresa, 

realizando suas compras e consequentemente gerando riquezas para a mesma. 

Além disso, através destes dados é possível adotar novas estratégias e assim 

tornar a empresa mais competitiva. O presente tema para pesquisa foi escolhido 

devido à observação da dificuldade de manter fiéis os clientes da empresa, por 

mais que a empresa ofereça produtos de melhor qualidade, promoções, muitas 

vezes o cliente acaba procurando outro fornecedor. Por isso foi realizado este 
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estudo, para procurar entender as reais necessidades e expectativas dos clientes 

e buscar a satisfação destes.  

Para a empresa que foi analisada, espera-se conseguir um resultado 

positivo com relação à satisfação dos clientes e a sua fidelidade. Com os dados 

da pesquisa, a empresa terá condições de saber como está a sua imagem 

perante os clientes, sabendo o que está bom e o que deve ser melhorado.  

Para o acadêmico este trabalho é fundamental, pois atua diretamente 

nesta área, e os resultados obtidos servirão de base para um melhor 

desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa.   

 

 

2.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Para se chegar às reflexões propostas, a seguir será apresentada a 

fundamentação teórica do presente trabalho, onde a literatura será baseada em 

vários autores e serão abordados vários conceitos como: Marketing, Serviços, 

Encontro de serviços, Atendimento e Satisfação dos clientes. 

Posteriormente serão relatados os procedimentos metodológicos do 

trabalho. São descritos o método de pesquisa escolhido e a justificativa da 

escolha, o método da coleta de dados, a população e amostra dos respondentes 

da pesquisa, o método de aplicação do instrumento da pesquisa e a análise dos 

dados, seguido dos resultados e da discussão dos mesmos.  

E finalmente serão apresentadas as considerações finais da presente 

pesquisa.  



3 QUADRO TEÓRICO 
 

 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico para a análise do assunto a 

ser estudado baseando-se em idéias de autores. Pois de nada adiantaria fazer uma 

pesquisa de marketing ser ter conhecimento sobre o assunto. Pode-se assim não 

apresentar apenas dados, mas sim informações que são fundamentais para o 

entendimento e análise das informações colhidas. Devido ao tema da pesquisa 

serão aprofundados conceitos que envolvem Marketing, Serviços, Encontro de 

Serviços, Atendimento e Satisfação dos clientes.  

 

 

3.1 MARKETING 

 

 

 Para Kotler e Keller (2006, p.4) “o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais”. Conforme o autor, de forma bem 

simples, podemos dizer que ele “supre necessidades lucrativamente”.  

Conforme Kotler e Armstrong (1998, p. 7) “marketing significa administrar 

mercados para chegar a trocas, com o propósito de satisfazer as necessidades e 

desejos do homem”. Com este conceito chega-se a conclusão de que as pessoas 

obtêm o que precisam e desejam através de trocas de produtos e valores. 

Já para a American Marketing Association (apud Churchill Jr. e Peter 2003, 

p.4) “marketing é o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento 

de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços a fim de criar trocas 

que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. O objetivo principal do 

marketing como visto, é a realização de trocas entre as organizações e os clientes 

em que ambas as partes saiam satisfeitas.  

As organizações devem traçar estratégias para satisfazer as necessidades e 

desejos de seus clientes, bem como exceder suas expectativas em relação à 

mercadoria e ao atendimento recebido. O marketing deve estar presente em cada 

processo da empresa, para que esta desenvolva ações focadas no cliente e que 

também obtenha benefícios para a empresa, bem como tornar a empresa mais 

competitiva.  
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3.1.1  Tipos de marketing 

 

 

 Conforme Churchill e Peter (2003, p. 5) o marketing pode ser dividido em 

vários tipos, e ter várias aplicações, como: 

 - Produto: destinado a criar trocas para produtos tangíveis; 

 - Serviço: destinado a criar trocas para produtos intangíveis; 

 - Pessoa: destinado a criar ações favoráveis em relação à pessoas; 

 - Lugar: destinado a atrair pessoas para lugares; 

 - Causa: destinado a criar apoio para idéias e questões ou a levar as pessoas 

a mudar comportamentos socialmente indesejáveis; 

 - Organização: destinado a atrair doadores, membros, participantes ou 

voluntários; 

 Hoje as empresas são muito dependentes de seus clientes, por isso precisam 

centralizar eles em todas as ações desenvolvidas. Entender as reais necessidades e 

os desejos dos clientes é muito importante, e para satisfazer tais necessidades se 

torna indispensável ter qualidade nos serviços oferecidos.  

O marketing é uma ferramenta importante para compreender as 

necessidades e desejos dos clientes, porém, só compreender o marketing não basta 

se faz necessário saber como atender tais necessidades e suprir os desejos dos 

clientes. Para atender os desejos e necessidades dos clientes, a empresa tem que 

buscar qualidade nos serviços oferecidos. O mercado oferece uma variada gama de 

produtos e serviços, e as escolhas dos clientes vão depender da qualidade dos 

serviços prestados pela empresa.    

 

 

3.2 SERVIÇOS 

 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas encontram cada 

vez mais dificuldades de diferenciar seus produtos, por isso estão a cada dia se 
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voltando mais para a diferenciação nos serviços. Precisando mostrar seu diferencial 

superior para conquistar e manter clientes, na agilidade de atender pedidos, entrega 

mais rápida, na precisão em respostas à dúvidas e soluções ágeis para 

reclamações. 

Nesse sentido, Kotler e Armstrong (1998, p. 421) dizem que “se o serviço 

percebido ficar abaixo da expectativa, os consumidores perdem o interesse pelo 

fornecedor. Se o serviço atender ou exceder às expectativas, os consumidores 

procurarão o fornecedor novamente”. 

Já para Kotler e Keller (2006, p. 397) “serviço é qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um 

produto concreto”.  

Las Casas (apud Dantas 2004, p. 9) conceitua serviço como sendo “a 

transação realizada por uma empresa ou indivíduo, cujo objetivo não está associado 

à transferência de um bem”. Gianesi e Correa (1996, p. 32) caracterizam serviços da 

seguinte maneira: “os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto que 

os produtos são coisas que podem ser possuídas”.   

“O critério de julgamento para serviços é o nível de satisfação dos 

consumidores alcançado. Isso significa que se um cliente sair satisfeito de uma 

relação comercial, o objetivo de qualidade foi alcançado” (Las Casas, 1997, p. 11). 

 

 

3.2.1 Características dos serviços 

 

 

 Diversas características afetam enormemente a elaboração de programas de 

marketing, Kotler e Keller (2006, p. 399) citam quatro características principais: 

� Intangibilidade: Ao contrário dos produtos físicos, os serviços não podem 

ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de adquiridos. 

A tarefa do prestador de serviços é ‘administrar as evidências’ para deixar 

‘tangível o intangível’. 

�  Inseparabilidade: De modo geral os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. Esse mesmo princípio não se aplica aos 
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bens materiais, que são fabricados, estocados, distribuídos por 

incontáveis revendedores e só então consumidos. Além disso, a pessoa 

encarregada de prestar serviços é parte dele. 

� Variabilidade: Como dependem de por quem, onde e quando são 

fornecidos, os serviços são altamente variáveis. Para controlar a 

qualidade, as empresas de prestação de serviços podem tomar três 

providências: investir em bons processos de contratação e treinamento; 

padronizar o processo de execução do serviço em toda a organização; 

acompanhar a satisfação do cliente. 

� Perecibilidade: Serviços não podem ser estocados. A perecibilidade dos 

serviços não é um problema quando a demanda é estável. Porém quando 

a demanda oscila, as empresas prestadoras de serviços têm problemas.  

 

 

3.2.2 Qualidade dos serviços 

 

 

 Sempre que um serviço for prestado por uma empresa, a qualidade deste 

está sendo testada. Esta qualidade é uma comparação entre o serviço percebido e 

o serviço esperado. Kotler e Keller (2006, p. 407) identificam cinco fatores 

determinantes na qualidade dos serviços: 

� Confiabilidade: a habilidade de prestar o serviço exatamente como 

prometido; 

� Capacidade de resposta: a disposição de ajudar os clientes e de fornecer 

o serviço dentro do prazo estipulado; 

� Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua 

habilidade de transmitir confiança e segurança; 

� Empatia: a atenção individualizada dispensada aos clientes; 

� Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, 

dos funcionários e do material de comunicação;  

Ainda para Albrecht (apud Las Casas, 1997, p. 16) qualidade em serviços é:  

A capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para 
satisfazer uma necessidade, resolver um problema, ou fornecer benefícios a 
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alguém. Em outras palavras, serviço com qualidade é aquele que tem a 
capacidade de proporcionar satisfação (1997:16). 

Para Las Casas (1997, p. 16) “o produto final de um serviço é sempre um 

sentimento, que varia de acordo com o tipo de pessoa, os clientes ficam satisfeitos 

ou não conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é variável de 

acordo com o tipo de pessoa”. O serviço tem que ter qualidade para proporcionar 

satisfação ao cliente, caso contrário, se o serviço não tiver qualidade o mesmo 

proporcionará insatisfação ao cliente.  

Em tempos em que o foco principal da empresa é o cliente, a qualidade total 

dos serviços é primordial, e todos os esforços são dirigidos à satisfazer suas 

necessidades e expectativas. A satisfação com serviços recebidos é uma 

conseqüência da qualidade que os mesmos tem, porém não estão condicionados 

um ao outro, pois a pessoa pode ficar satisfeita com o serviço, mas somente por 

não ter outra opção disponível. 

 

 

3.3 ENCONTRO DE SERVIÇOS 

 

 

 O encontro de serviços ocorre entre o prestador de um serviço e o cliente. 

Este encontro é onde o cliente avalia o serviço recebido e forma uma opinião sobre 

sua qualidade. Segundo Topanotti (2007, p. 18) “para os consumidores, a avaliação 

de uma empresa de serviços, geralmente depende da avaliação do encontro de 

serviços, ou o período de tempo no qual o cliente interage diretamente com a 

empresa”. 

 A qualidade do encontro de serviços dependerá da importância que a 

organização dará ao cliente, e se a empresa pretende melhorar seu encontro de 

serviço deverá necessariamente obter informações para conhecer as expectativas e 

necessidades de seus clientes. 

 Para Las Casas (1997, p. 25) o encontro de serviços é definido como o 

“momento da verdade”. E para este autor esses momentos são definidos como “os 

momentos em que o cliente entra em contato com algum aspecto da organização e 

obtém uma impressão de qualidade de seus serviços. Qualquer contato com a 
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organização e que forma alguma impressão é considerado um momento da 

verdade”. 

 Sobre satisfação no encontro de serviços, Las Casas (1997, p. 27) considera 

que: 

O cliente interage com um ambiente físico, pessoas, processos e 
procedimentos.  O resultado da percepção de todos estes aspectos leva a 
um “juízo final”, momento em que decidimos se a experiência é satisfatória 
ou não. Quando o serviço tem a capacidade de satisfazer, é considerado de 
boa qualidade (1997:27). 

 Os encontros de serviços podem ser realizados por um cliente junto à 

empresa das mais diversas maneiras, vão desde uma ligação telefônica, um pedido 

de informação, a interação direta entre um funcionário da empresa e o cliente, até o 

atendimento pós-venda. 

Cobra (2005, p. 55) diz que um problema que os clientes em geral se 

defrontam é que não existe quem dentro da empresa se interesse por ele. Dessa 

maneira a empresa deve fazer um acompanhamento de todas as reclamações de 

clientes até a solução dos problemas. Nenhuma reclamação ou indagação pode 

ficar sem resposta. 

Para que o encontro de serviços resulte em uma experiência satisfatória, a 

empresa deve por em execução de todos os meios possíveis de dar satisfação ao 

consumidor por algo que ele adquiriu. Para a empresa que quer se destacar no 

mercado por serviços oferecidos, este é um ponto chave para isso, pois o cliente 

que for bem atendido e tiver seus problemas solucionados com agilidade, com 

certeza retornará. 

 

 

3.4 ATENDIMENTO 

 

 

 Um dos maiores cuidados que a empresa precisa ter com relação ao seu 

cliente é o fato de ele ser bem atendido, pois às vezes este pode não ter seu 

problema solucionado, mas se tiver um bom atendimento ficará com uma boa 

impressão da empresa. O cliente deve perceber que sua satisfação está em 

primeiro plano para a empresa.  
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 A empresa que deseja manter-se no mercado tem que prestar o seu 

atendimento da melhor maneira possível, para que o mesmo seja considerado 

excelente pelo cliente, caso contrário, todos os esforços feitos poderão ser em vão. 

Para Dantas (2004, p. 31) “o atendimento ao cliente consiste no fornecimento e 

reparo de produtos, acompanhado pelo comportamento amigável da parte dos 

prestadores de serviços”. 

 O atendimento pode ser feito de diversas formas, como pessoalmente, por 

telefone, e também pela internet, através de e-mail, chat. Conforme Martins (2007, 

p. 45) todo cliente, ao se comunicar com uma empresa, seja qual for o meio 

utilizado, deseja obter da pessoa que o atende: boa educação e cortesia; disposição 

em ouvir; que o atendimento não seja frio; agilidade no atendimento; informações 

corretas e exatas; que não se faça falsas promessas; solução do seu problema.  

O atendimento é composto de vários componentes e todos devem estar 

interligados, para que o atendimento flua de acordo com as expectativas dos 

clientes. O bom atendimento vai gerar satisfação ao cliente e consequentemente 

este retornará à empresa. 

 

 

3.5 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

 

Satisfazer clientes é uma meta que a empresa precisa alcançar para chegar 

ao seu maior objetivo, o de sobreviver a um mercado competitivo. Como o objetivo 

das empresas é criar clientes, a empresa deve cuidar deles como o maior bem que 

possui. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 142) “satisfação é a sensação de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação entre o desempenho (ou 

resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador”.   

 Para satisfazer clientes, a empresa precisa conhecer suas necessidades e 

em seguida, possuir processos de trabalho que possam de forma efetiva resolver 

esses problemas. Nem sempre o cliente deixa explícito o que quer, deixando para a 

empresa a tarefa de identificar o que o cliente quer. 

 Já para Oliver (apud Zeitmal, Bitner 2003, p. 87) satisfação é: 
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A resposta ao atendimento do consumidor. Trata-se da avaliação de uma 
característica de um produto ou de um serviço, ou o próprio produto ou 
serviço, indicando que com eles se atinge um determinado nível de prazer 
proporcionado pelo seu consumo (2003:87). 

 Como afirma Drucker (apud Sheth, Mittal, Newman 2001, p. 35) “o propósito 

dos negócios é criar e manter clientes satisfeitos”. Ainda argumenta que “ganhar 

dinheiro é uma necessidade, não um objetivo. É, na verdade, o resultado final, um 

efeito desejável, de se criar um cliente satisfeito”. 

Conforme Kotler e Armstrong (1998, p. 6) a satisfação do cliente depende do 

desempenho do produto percebido com relação ao valor relativo às expectativas do 

comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o comprador fica satisfeito. 

Ainda conforme o mesmo autor, “clientes satisfeitos repetem suas compras e falam 

aos outros sobre suas boas experiências com o produto”.   

A satisfação não compreende apenas se o consumidor gostou ou não do 

produto, ela vai além, resultando da comparação entre desempenho obtido e as 

expectativas do cliente. E o nível da satisfação do cliente influencia na decisão de 

repetição da compra. 

Um determinante crítico de satisfação é a percepção dos consumidores sobre 

a performance dos produtos ou serviços durante o consumo. Para Blackwell, Miniard 

e Engel (2005, p.183): 

Performances fracas e experiências desfavoráveis de consumo geralmente 
garantem que o consumidor ficará insatisfeito com o produto, a não ser que 
haja circunstâncias atenuantes. Em geral, quanto mais favorável for a 
performance de um produto, maior será a satisfação de quem os consome 
(2005:183). 

Para a empresa saber qual é o grau da satisfação dos seus clientes, é 

necessário fazer uma pesquisa para detectar o mesmo, e medir a satisfação dos 

seus clientes traz vários benefícios, conforme citam Rossi e Slongo (1998, p. 102) 

percepção mais positiva dos clientes quanto à empresa; informações precisas e 

atualizadas quanto às necessidades dos clientes; relações de lealdade com os 

clientes, baseadas em ações corretivas; e confiança desenvolvida em função de 

maior aproximação com o cliente. 

 

 



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 Este capítulo delineia a pesquisa, determina a população e a amostra e 

descreve as técnicas de coleta e análise dos dados.  

 

  

4.1 MÉTODO E JUSTIFICATIVA 

 

 

 Para se medir a satisfação dos clientes faz-se necessário saber quais são os 

indicadores que farão parte do questionário, para que seja possível quantificar os 

dados. E para se chegar ao objetivo geral da pesquisa, que é identificar o nível de 

satisfação dos clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda, foram 

desenvolvidas duas etapas de pesquisa: uma etapa qualitativa e uma etapa 

quantitativa.     

 

 

4.2 ETAPA EXPLORATÓRIA / QUALITATIVA 

 

 

A pesquisa qualitativa é uma metodologia de pesquisa não-estruturada e 

exploratória baseada em pequenas amostras que proporciona percepções e 

compreensão do contexto do problema (Malhotra, 2006, p. 155). As abordagens 

qualitativas proporcionam uma melhor visão e compreensão do contexto do 

problema. A etapa qualitativa tem por objetivo determinar os indicadores que serão 

incluídos na etapa quantitativa. 

Para essa fase da pesquisa foi feita uma entrevista em profundidade, que 

para Malhotra (2006, p. 163) é “uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal em 

que um único respondente é testado por um entrevistador altamente treinado, para 

descobrir motivações, crenças, atitudes e sentimentos subjacentes sobre um 

tópico”. 

A definição da amostra dos respondentes desta etapa da pesquisa foi feita 

pela amostragem não probabilística por conveniência que para Acevedo e Nohara 
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(2009, p. 56) “as pessoas são selecionadas de acordo com a conveniência do 

pesquisador, são sujeitos que estão ao alcance do investigador”. Essas pessoas são 

escolhidas porque se encontram no local exato, no momento certo. 

 Para a realização da etapa qualitativa, a entrevista foi realizada 

pessoalmente, pela própria autora da pesquisa. Os dados desta etapa da pesquisa 

foram analisados a partir de uma análise de conteúdos, uma vez que todas as 

respostas são anotadas o mais precisamente possível, para serem analisadas e 

transcritas. 

 

 

4.3 ETAPA QUANTITATIVA / DESCRITIVA 

 

 

 Nesta fase quantitativa da pesquisa foi apresentado aos entrevistados um 

questionário, com base nos indicadores levantados na fase qualitativa. Foi utilizado 

o método survey, pois se destina a obter informações específicas sobre opiniões 

dos clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda.  

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Esta pesquisa é mais 

adequada para apurar opiniões explícitas dos entrevistados. 

 

 

4.3.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Conforme Stone e Woodcock (2002, p. 84) “a pesquisa que visa à 

determinação dos níveis de satisfação dos clientes deve preocupar-se não só com a 

determinação dos níveis de satisfação, mas também com as causas da variação ao 

longo do tempo”. A pesquisa é uma ferramenta muito importante para saber o que 

os clientes estão pensando sobre os produtos e serviços da empresa, e também é 

importante para ampliar e aperfeiçoar as relações entre cliente e empresa. 
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 Essa pesquisa envolveu a aplicação de um questionário estruturado, 

formulado a partir do levantamento feito na etapa qualitativa. “Na coleta de dados 

estruturada ocorre a utilização de um questionário formal que apresenta questões 

em uma ordem predeterminada” (Malhotra, 2006, p. 183).  

 O questionário é composto por um conjunto de perguntas fechadas, que terão 

alternativas de respostas, onde o entrevistado escolheu a reposta que mais se 

ajusta à sua opinião. A escala do tipo Likert foi utilizada para o entrevistado poder 

informar o grau de satisfação ou insatisfação nos quesitos pedidos. Para Malhotra 

(2006, p. 266) escala Likert é “uma escala de mensuração com cinco categorias de 

respostas, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, que exige que 

os participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância com cada 

uma das várias afirmações relacionadas aos objetos de estímulo”. Onde: (1) Muito 

Insatisfeito, (2) Insatisfeito, (3) Nem Satisfeito, Nem Insatisfeito, (4) Satisfeito, (5) 

Muito Satisfeito. O resultado final da pesquisa de satisfação dos clientes deve 

apresentar as informações necessárias para a identificação de oportunidades de 

melhoria e para a elaboração de um plano de ações, se necessário. 

 

 

4.3.2 Pré-Teste 

 

 

Para avaliar o questionário, que é o principal elemento da fase quantitativa, 

foi aplicado um pré-teste, que tem por finalidade ver a clareza, ambigüidades e 

dúvidas que possam vir a aparecer no questionário. Para Malhotra (2006, p. 308) “o 

pré-teste se refere ao teste do questionário em uma pequena amostra de 

entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais”. Um 

questionário não deve ser usado sem um pré-teste adequado. Ainda para Malhotra 

(2006, p. 308) “todos os aspectos do questionário devem ser testados, inclusive o 

conteúdo da pergunta, o enunciado, a sequencia, o formato e o leiaute, dificuldade 

da pergunta e instruções”. 

Caso houvesse alguma questão que por ventura despertasse dúvidas, a 

mesma deveria ser remodelada e novamente testada. Depois de efetuadas as 

modificações, o questionário poderá ser testado novamente e posteriormente 

aplicado. 
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4.3.3  Amostra dos respondentes do Instrumento de p esquisa 

 

 

 Conforme Pride e Ferrel (2001, p. 111) “população inclui todos os elementos, 

unidades ou indivíduos de interesse para os pesquisadores em um determinado 

estudo” e amostra para mesmo autor é “a escolha sistemática de um número 

limitado de unidades para representar as características da população total”. 

 Para Rossi e Slongo (1998, p. 116),  

A população desta fase da pesquisa deve constituir-se de clientes com 
experiência recente nas relações com a empresa. Tal proximidade é 
indispensável para que o cliente tenha mais certeza acerca dos aspectos 
positivos e negativos decorrentes da interação com a empresa avaliada 
(1998. p.116). 

 Para esta pesquisa será utilizada técnica de amostra probabilística aleatória 

simples:  

Uma técnica de amostragem probabilística na qual cada elemento da 
população tem uma probabilidade conhecida e igual de ser selecionado. 
Cada elemento é selecionado independentemente de qualquer outro e a 
amostra é extraída de uma composição da amostra por um processo 
aleatório (Malhotra, 2006, p. 330). 

  

 

4.3.4 Aplicação do instrumento de pesquisa 

 

 

 A aplicação dos questionários foi realizada via e-mail por ser uma maneira 

prática de entrar em contato com os clientes, e também devido à dificuldade de 

contato pessoal por causa da distância, pois a empresa tem clientes em várias 

cidades do estado. O contato por e-mail tem as vantagens de demonstrar baixo 

custo, e também a pessoa ficará mais a vontade para responder ao questionário, do 

que se estivesse conversando diretamente com o entrevistador, porém pode ter a 

desvantagem de poder obter um baixo retorno.   
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4.3.5 Análise dos dados 

 

 

 Após a coleta dos dados da pesquisa, o próximo passo é a análise e 

interpretação dos mesmos. Conforme Gil (2008, p. 156)  

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação e interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais 
amplo das respostas, que é feito mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos (2008:156).   

Foram utilizados os procedimentos estatísticos de análise univariada, 

multivariada e análise de regressão. Conforme Malhotra (2006, p. 419) as técnicas 

estatísticas univariadas são “técnicas estatísticas adequadas para a análise de 

dados quando há uma medida única de cada elemento na amostra, ou, no caso de 

haver várias medidas de cada elemento, quando cada variável é analisada 

isoladamente”. E ainda para Malhotra (2006, p. 419) as técnicas estatísticas 

multivariadas são “adequadas para a análise de dados quando há duas ou mais 

medidas para cada elemento e as variáveis são analisadas simultaneamente. As 

técnicas multivariadas se referem a relações simultâneas entre dois ou mais 

fenômenos.  

Também serão realizados procedimentos estatísticos baseados na regressão 

múltipla, que para Rossi e Slongo (1998, p. 120) tem a finalidade de avaliar a 

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

satisfação geral com a empresa.  

Para processamento dos dados foi utilizado o software Excel, e o tratamento 

estatístico dos dados coletados foi feito no software SPSS - Statistical Package for 

the Social Sciences de maneira que pudessem ser apresentados em tabelas e 

gráficos para o fornecimento de respostas ao problema proposto. 

No capítulo a seguir serão apresentados os resultados obtidos com a 

pesquisa. 



5 RESULTADOS 
 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos após a 

realização da entrevista em profundidade, realizada para gerar os indicadores para 

elaboração do instrumento de pesquisa da fase quantitativa. Também serão 

apresentados neste capítulo os resultados da etapa quantitativa, com a mensuração 

do nível de satisfação dos clientes da empresa. 

 

 

5.1 ETAPA QUALITATIVA 

 

 

 Para realização desta etapa da pesquisa foram feitas entrevistas em 

profundidade, com oito clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações 

Ltda, com o objetivo de levantar os principais atributos em relação ao atendimento, 

do ponto de vista dos clientes da empresa.  

As entrevistas com os clientes foram realizadas pessoalmente, com um 

roteiro pré-estabelecido, que se encontra no anexo “Bloco A”, em que os 

entrevistados responderam quais os fatores que acham mais importante para ter um 

bom atendimento.  

 Para a realização de um bom atendimento, os atributos mais citados foram: a 

cordialidade, a agilidade, o conhecimento, a simpatia, a disponibilidade de resolver 

possíveis problemas ou dúvidas e o tempo de espera para ser atendido. Os clientes 

também citaram que para ficar satisfeitos com o atendimento recebido na empresa 

não basta apenas ter um bom atendimento, esta precisa oferecer uma boa 

variedade de produtos e com qualidade, a logística de entrega tem que ser boa e 

tem que ter várias opções de pagamento. Somente assim os clientes ficarão 

plenamente satisfeitos e voltarão a comprar da empresa.  
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5.2 PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 Antes de ser remetido aos integrantes da amostra, o questionário foi 

submetido a um pré-teste, para que pudesse ser detectado algum problema. Foi 

respondido por seis clientes, na própria empresa. Não foram constatados erros, e 

não houve dificuldade de interpretação por parte dos respondentes, sendo assim o 

questionário pré-testado foi aprovado. 

 

 

5.3 ETAPA QUANTITATIVA 

 

 

 A etapa quantitativa começa com o envio dos questionários aos clientes, 

foram remetidos 70 questionários. O questionário utilizado para esta parte da 

pesquisa está anexado no “Bloco B”. Foi obtido um retorno de 44 questionários, o 

que totaliza 62,85% dos questionários enviados. Esta etapa teve duração do dia 

28/09/2010 até o dia 15/10/2010. 

Após o recebimento dos questionários, iniciou-se a fase de tabulação das 

respostas, no software Excel, para posterior análise e interpretação dos dados. E no 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences de maneira que pudessem ser 

apresentados em tabelas e gráficos. 

 

 

5.3.1 Perfil dos respondentes 

 

 

No Bloco B, houve a busca de dados que caracterizassem o perfil dos 

clientes da empresa que responderam ao questionário. As variáveis utilizadas 

foram: 

- Sexo; 

- Faixa Etária; 

- Escolaridade, e; Faturamento Mensal (aproximado); 
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A apresentação do perfil do entrevistado é muito importante para que se 

possa conhecer o público que está sendo estudado. Por isso faz-se esta análise 

antes de ver a análise do questionário sobre satisfação. 

A tabela 1 nos mostra a grande diferença existente no sexo dos 

respondentes. A grande maioria, ou seja, 72,73% dos clientes entrevistados são 

mulheres. Acredita-se que estas estejam buscando uma alternativa de renda 

própria, e este sendo um ramo de atividade que é facilmente inserido dentro da 

própria casa da pessoa, favoreça esta grande diferença. 

 

Tabela 1 - Sexo 

Fonte: elaborada pela autora 
 

 No quesito faixa etária, foram utilizadas cinco faixas de idade, variando de 

menos de 30 anos até mais de 60 anos. A faixa de idade que mais concentrou 

entrevistados foi a de 41 a 50 anos, apresentando um percentual de 63,64% dos 

respondentes, seguido pela faixa etária entre 51 a 60 anos, o que nos mostra que 

este é um ramo de atividade que é exercido por pessoas mais maduras, que tem um 

perfil mais empreendedor. 

A tabela 2 nos mostra essa diferença acentuada da faixa destacada, e a 

pouca diferença percebida nas demais faixa etárias. 

 

Tabela 2 – Faixa Etária 

Faixa Etária Frequencia % 

Menos de 30 anos 2 4,54 

Entre 31 e 40 anos 5 11,36 

Entre 41 e 50 anos 28 63,64 

Entre 51 e 60 anos 6 13,64 

Acima de 60 anos 3 6,82 

 44 100 

Fonte: elaborada pela autora  

 Em relação ao nível de estudos dos clientes da empresa, constatou-se que 

mais da metade dos entrevistados, ou seja, 54,55% possuem apenas o ensino 

 Sexo  Frequencia % 

Masculino 12 27,27 

Feminino 32 72,73 

 44 100 
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médio completo. Seguido pelo grupo de pessoas que tem um ensino superior 

incompleto, representados por 29,55% dos respondentes da pesquisa. 

  Esta parte foi dividida em 6 faixas, iniciando com o primeiro grau incompleto 

e finalizando com superior completo.  

 
Tabela 3 – Escolaridade 

Escolaridade Frequencia % 

Ensino Fundamental Incompleto - - 
Ensino Fundamental Completo - - 
Ensino Médio Incompleto 5 11,36 
Ensino Médio Completo 24 54,55 
Ensino Superior Incompleto 13 29,55 
Ensino Superior Completo 2 4,54 
 44 100 

Fonte: elaborada pela autora 
 
 
 A próxima variável busca identificar a renda média mensal aproximada dos 

entrevistados. Para isso foram estabelecidas 5 faixas de rendas, que iniciam com 

até R$ 5.000,00 e vai até mais de R$ 100.000,00. Levando-se em consideração que 

a empresa tem clientes pessoa física e pessoa jurídica, e os mesmos não foram 

separados para realização das entrevistas.  

A maior faixa de concentração de respondentes foi a faixa que varia de R$ 

10.001,00 a R$ 50.000,00, que ficou com 43,18% dos entrevistados. Seguido por 

29,55% dos entrevistados que se concentraram na faixa que vai de R$ 5.001,00 a 

R$ 10.000,00. 

 A quarta tabela nos mostra a concentração dos entrevistados nessas faixas. 

 

Tabela 4 – Faturamento mensal (aproximado) 

Faixa Etária Frequencia % 

Até R$ 5.000,00 3 6,82 

De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00  13 29,55 

De R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00 19 43,18 

De R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00 9 20,45 

Acima de R$ 100.000,00 - - 

 44 100 

Fonte: elaborada pela autora 
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5.4 ANÁLISE UNIVARIADA 

 

 

 Nesta etapa da pesquisa buscou-se mensurar o grau de satisfação dos 

clientes da empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda. As análises 

apresentadas a seguir, correspondem às respostas que os clientes deram em 

relação ao seu nível de satisfação em cada item perguntado. 

 Para cada item perguntado foi atribuído um valor, utilizando-se a escala do 

tipo Likert, que tem cinco níveis, para poder representar o nível de satisfação ou 

insatisfação do cliente. Onde muito insatisfeito 1, insatisfeito 2, nem insatisfeito, nem 

satisfeito 3, satisfeito 4, e muito satisfeito 5. 

 Foi realizada uma análise separada de cada item pedido.  

 

 

5.4.1 Cordialidade 

 

 

 Na primeira questão perguntou-se quão satisfeito o cliente está em relação à 

cordialidade dos atendentes. A tabela abaixo mostra essa opinião. 

 

Tabela 5 - Cordialidade 

CORDIALIDADE Frequencia % 

Muito Insatisfeito 5 11,36 

Insatisfeito 8 18,18 

Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 6 13,65 

Satisfeito 16 36,36 

Muito Satisfeito 9 20,45 

Total 44 100% 

Média = 3,36  Desvio-padrão = 1,31 
 

 Pela tabela acima é possível perceber que a maioria dos respondentes, ou 

seja, 36,36% dos clientes estão satisfeitos com a cordialidade dos atendentes. 

Seguido por 20,45% que estão muito satisfeitos. Porém 18,18% dos clientes se 

manifestaram insatisfeitos com a cordialidade, 13,65% se mostraram indiferentes e 

11.36% se manifestaram muito insatisfeitos.  



35 

A média deste quesito ficou em 3,36, que pode ser considerada uma média 

boa, porém é uma média que dá um indicativo de que este quesito deixa espaço 

para melhoras.  

 

 

5.4.2 Agilidade 

 

 

 Na segunda questão perguntou-se sobre o grau de satisfação dos clientes em 

relação à agilidade no atendimento. A tabela abaixo mostra essa opinião. 

 

Tabela 6 - Agilidade 

AGILIDADE Frequencia % 
Muito Insatisfeito 3 6,82 
Insatisfeito 5 11,36 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 8 18,18 
Satisfeito 13 29,55 
Muito Satisfeito 15 34,09 

Total 44 100% 
Média = 3,73  Desvio-padrão = 1,24 
 

 

 Pela tabela acima percebe-se que a grande maioria dos clientes se concentra 

na faixa dos que estão satisfeitos. 34,09% dos clientes se mostraram muito 

satisfeitos com a agilidade no atendimento, seguidos de 29,55% que se 

manifestaram satisfeitos.   

A tabela para a agilidade no atendimento fica com uma média de 3,73, que 

pode ser considerada boa, mas deixa margem para melhorias.  

 

 

5.4.3 Conhecimento 

 

 

 Na terceira questão perguntou-se quanto ao grau de satisfação em relação ao 

conhecimento dos atendentes em relação aos produtos. A tabela abaixo mostra 

essa opinião. 
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Tabela 7 - Conhecimento 

CONHECIMENTO Frequencia % 
Muito Insatisfeito 4 9,09 
Insatisfeito 10 22,73 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 4 9,09 
Satisfeito 22 50,00 
Muito Satisfeito 4 9,09 

Total 44 100% 
Média = 3,27  Desvio-padrão = 1,19 
 

Na tabela acima pode-se ver que exatamente metade dos entrevistados está 

satisfeito com relação ao conhecimento demonstrado pelos atendentes. E mais 

9,09% dos entrevistados se manifestaram muito satisfeitos com este atributo. Porém 

22,73% dos entrevistados manifestaram-se insatisfeitos com o conhecimento dos 

atendentes. 

A média deste quesito ficou em 3,27, o que é considerada uma média que 

deixa espaço para várias melhorias.  

 

 

5.4.4 Competência  

 

 

 Na quarta questão, os clientes tiveram que responder quanto a competência 

dos atendentes. A tabela abaixo indica as respostas obtidas. 

 

Tabela 8 - Competência 

COMPETÊNCIA Frequencia % 
Muito Insatisfeito 5 11,36 
Insatisfeito 6 13,64 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 9 20,45 
Satisfeito 17 38,64 
Muito Satisfeito 7 15,41 

Total 44 100% 
Média = 3,34  Desvio-padrão = 1,24 
 

 Na tabela acima percebe-se que 38,64% dos entrevistados estão satisfeitos 

com a competência dos atendentes, seguidos por 20,25% que não se manifestaram, 

e depois 15,41% dos entrevistados disseram estar muito satisfeitos com a 

competência dos atendentes. Se somados os satisfeitos e os muito satisfeitos, 

ultrapassa-se a metade dos entrevistados, o que resulta em um nível bom. 
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Com uma média de 3,34, sabe-se que existe espaço para buscar melhorias.  

 

 

5.4.5 Atenção recebida 

 

 

 A representação da satisfação dos clientes quanto a atenção recebida dos 

atendentes, encontra-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 9 – Atenção Recebida 

ATENÇÃO RECEBIDA Frequencia % 
Muito Insatisfeito 0 0 
Insatisfeito 5 11,36 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 10 22,73 
Satisfeito 12 27,27 
Muito Satisfeito 17 38,64 

Total 44 100% 
Média = 3,93  Desvio=padrão = 1,04 
 

 Analisando as respostas do questionário nota-se que a grande maioria dos 

clientes, ou seja, 65,91% dos entrevistados encontra-se satisfeito ou muito satisfeito 

com a atenção recebida dos atendentes. O que não deixou que a média de 3,93 

fosse ainda maior foi a quantidade considerável de clientes que preferiram ficar 

nulos, estes são 22,73%.   

 

 

5.4.6 Simpatia 

 

 

 Na sexta questão foi pedido para o cliente manifestar o seu grau de 

satisfação com relação a simpatia dos atendentes. A tabela abaixo mostra esse 

resultado. 
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Tabela 10 - Simpatia 

SIMPATIA Frequencia % 
Muito Insatisfeito 4 9,09 
Insatisfeito 8 18,18 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 8 18,18 
Satisfeito 15 34,10 
Muito Satisfeito 9 20,45 

Total 44 100% 
Média = 3,39  Desvio-padrão = 1,26 
 

 A opinião dos entrevistados quanto a simpatia dos atendentes ficou bem 

dividida. Estão satisfeitos com a simpatia dos atendentes 34,10% dos clientes, 

seguido de 20,45% que estão muito satisfeitos, porém, com 18,18% estão juntos os 

clientes que não se manifestaram e os clientes que estão insatisfeitos com a 

simpatia dos atendentes. E por último, 9,09% dos entrevistados manifestaram-se 

muito insatisfeitos com a simpatia dos atendentes. 

 Com uma média de 3,39, pode-se dizer que existem lacunas a serem 

preenchidas para chegar ao ponto máximo de satisfação do consumidor.  

 

 

5.4.7 Tempo de espera 

  

 

A representação da satisfação dos clientes em relação ao tempo de espera 

para ser atendido, encontra-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 11 – Tempo de espera 

TEMPO DE ESPERA Frequencia % 
Muito Insatisfeito 3 6,82 
Insatisfeito 7 15,91 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 10 22,73 
Satisfeito 16 36,36 
Muito Satisfeito 8 18,18 

Total 44 100% 
Média = 3,43  Desvio-padrão = 1,17 

 

 Ao analisar as respostas dos entrevistados, nota-se que 54,54% está 

satisfeito ou muito satisfeito com o tempo de espera para ser atendido, já 22,73% 

não manifestou-se satisfeito, nem insatisfeito com o tempo de espera. Enquanto 

outros 22,73% dos entrevistados manifestou-se insatisfeito ou muito insatisfeito. 
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 Apesar de a média ter ficado em 3,43, entende-se que melhorias precisam 

ser realizadas, pois os clientes não gostam de ficar esperando muito para serem 

atendidos.  

 

 

5.4.8 Retornos  

 

 

 A oitava questão pedia para o cliente manifestar seu grau de satisfação 

quanto aos retornos solicitados. O resultado é mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 12 – Retornos solicitados 

RETORNOS SOLICITADOS Frequencia % 
Muito Insatisfeito 2 4,55 
Insatisfeito 3 6,82 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 9 20,45 
Satisfeito 7 15,91 
Muito Satisfeito 23 52,27 

Total 44 100% 
Média = 4,05  Desvio-padrão = 1,20 
 

 A tabela acima nos mostra que 68,18% dos entrevistados estão satisfeitos ou 

muito satisfeitos com os retornos recebidos. Seguidos por 20,45% dos respondentes 

que não manifestaram satisfação, nem insatisfação. E somados os que se 

mostraram insatisfeitos ou muito insatisfeitos, tem-se 11,37% dos entrevistados. 

A média para esta questão foi 4,05, a melhor média alcançada. Isso mostra 

que de uma forma geral os clientes estão satisfeitos com os retornos recebidos 

pelos atendentes da empresa.  

 

 

5.4.9 Disponibilidade em resolver dúvidas ou proble mas  

 

 

 A nona questão pedia para o entrevistado responder quanto ao seu grau de 

satisfação referente a disponibilidade dos atendentes em resolver dúvidas ou 

problemas. A tabela abaixo ilustra o resultado. 
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Tabela 13 – Disponibilidade em resolver dúvidas ou problemas 

DISPONIBILIDADE EM RESOLVER 
DÚVIDAS OU PROBLEMAS 

Frequencia % 

Muito Insatisfeito 7 15,91 
Insatisfeito 10 22,73 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 3 6,82 
Satisfeito 15 34,09 
Muito Satisfeito 9 20,45 

Total 44 100% 
Média = 3,2  Desvio-padrão = 1,42 
 

 Entre os entrevistados 34,09% se mostraram satisfeitos com a disponibilidade 

em resolver dúvidas ou problemas, 22,73% se mostraram insatisfeitos, 20,45% se 

mostraram muito satisfeitos, 15,91% se manifestaram muito insatisfeitos e apenas 

6,82% se mostraram indiferentes. 

 A média foi 3,2, o que indica que existem fatores que podem ser melhorados. 

 

 

5.4.10 Variedade dos produtos   

 

 

 A tabela abaixo ilustra a satisfação dos clientes quanto a variedade dos 

produtos oferecidos pela empresa. 

 

Tabela 14 – Variedade dos produtos 

VARIEDADE DE PRODUTOS Frequencia % 
Muito Insatisfeito 3 6,82 
Insatisfeito 24 54,54 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 7 15,91 
Satisfeito 10 22,73 
Muito Satisfeito 0 0 

Total 44 100% 
Média = 2,55  Desvio-padrão = 0,92 

 

 A tabela acima nos mostra que mais da metade dos respondentes, ou seja, 

54,54% mostraram-se insatisfeitos com a variedade dos produtos oferecidos pela 

empresa. E mais 6,82% manifestaram-se muito insatisfeitos com este atributo. 

Ainda 22,73% se mostraram satisfeitos a variedade dos produtos, porém nenhum 

cliente manifestou-se muito satisfeito com a variedade de produtos oferecidos e 

apenas 6,82% não se manifestaram satisfeitos nem insatisfeitos nesse quesito. 
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 A média foi de 2,55 foi a pior média alcançada e isso mostra que existe muito 

espaço para melhorias nesse quesito.  

 

 

5.4.11 Qualidade dos produtos 

 

 

 A tabela abaixo representa o quanto os clientes estão satisfeitos em relação à 

qualidade dos produtos oferecidos pela empresa. 

 

Tabela 15 – Qualidade dos produtos 

QUALIDADE DOS PRODUTOS Frequencia % 
Muito Insatisfeito 6 13,64 
Insatisfeito 19 43,18 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 8 18,18 
Satisfeito 7 15,91 
Muito Satisfeito 4 9,09 

Total 44 100% 
Média = 2,64  Desvio-padrão = 1,18 
 

 Neste item nota-se que a maioria dos clientes, ou seja, 56,82% dos clientes 

se manifestaram insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a qualidade dos produtos 

oferecidos pela empresa. Enquanto 18,18% dos entrevistados não se mostraram 

satisfeitos nem insatisfeitos com a qualidade dos produtos. Apenas 15,91% se 

mostraram satisfeitos e 9,09% se manifestaram muito satisfeitos com a qualidade 

dos produtos. 

 A média ficou em 2,64, o que mostra que este item é deficiente e necessita 

de muitas melhorias.  

 

 

5.4.12 Entrega dos produtos 

 

 

 A décima segunda questão pedia para o cliente responder qual o grau de 

satisfação em relação à entrega dos produtos. A tabela abaixo ilustra esse 

resultado. 
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Tabela 16 – Entrega dos produtos 

ENTREGA DOS PRODUTOS Frequencia % 
Muito Insatisfeito 1 2,27 
Insatisfeito 12 27,27 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 2 4,55 
Satisfeito 25 56,82 
Muito Satisfeito 4 9,09 

Total 44 100% 
Média = 3,43  Desvio-padrão = 1,07 

 

 A tabela acima ilustra que um total de 65,91% dos clientes está satisfeito ou 

muito satisfeito com a entrega dos produtos. Seguido por um total de 29,54% dos 

clientes que se mostraram insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

 A média ficou em 3,43, o que não é uma média ruim, porém ela diz que 

existem espaços para melhorias.  

 

 

5.4.13 Opções e formas de pagamento 

 

 

 A tabela abaixo representa o quanto os clientes estão satisfeitos em relação 

às opções e formas de pagamento. 

 

Tabela 17 – Opções e formas de pagamento 

OPÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO Frequencia % 
Muito Insatisfeito 6 13,64 
Insatisfeito 10 22,72 
Nem Insatisfeito, Nem Satisfeito 3 6,83 
Satisfeito 15 34,09 
Muito Satisfeito 10 22,72 

Total 44 100% 
Média = 3,30  Desvio-padrão = 1,41 
 

 A tabela acima mostra que um total de 56,81% dos clientes está satisfeito ou 

muito satisfeito com as opções e formas de pagamento oferecidas pela empresa. 

Seguido de 36,36% de clientes que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos, e ainda 

existem 6,83% que não se manifestaram satisfeitos nem insatisfeitos. 

 A média ficou em 3,30. Isso é um indicador de que existem fatores que 

podem ser melhorados.  
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5.4.14 Satisfação dos clientes 

 

 

Em uma análise mais geral, de todas as questões pedidas, constatou-se que 

as médias de grau de satisfação não variaram muito. 
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Gráfico 1 – Médias de satisfação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme o gráfico 1, nota-se que os clientes estão mais satisfeitos com o 

índice de retornos recebidos, quando os mesmos são solicitados, visto que este é o 

item de melhor avaliação, com uma média de 4,05. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 

representava muito insatisfeito e 5 representava muito satisfeito. 

As demais médias não se distanciaram muito umas das outras, como 

segundo item aparece o indicador que se refere a atenção recebida pelos clientes 

por parte dos atendentes da empresa, este indicador ficou com a média 3,93.  

O ponto mais fraco, pela opinião dos clientes foi a variedade de produtos, que 

ficou com uma média de 2.55. A menor média, na escala de 1 a 5.   

Conforme visto na revisão teórica, a satisfação não compreende apenas se o 

consumidor gostou ou não do produto, ela vai além, resultando da comparação 

entre desempenho obtido e as expectativas do cliente. Neste caso, acredita-se que 
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os clientes esperam ter mais produtos a sua disponibilidade do que a empresa 

oferece. 

 

Tabela 18 – Satisfação geral dos clientes 

VARIÁVEIS Média Desvio Padrão 
Cordialidade 3,36 1,31 
Agilidade 3,73 1,24 
Conhecimento 3,27 1,18 
Competência 3,34 1,23 
Atenção 3,93 1,04 
Simpatia 3,39 1,26 
Tempo de espera 3,43 1,16 
Retornos 4,05 1,20 
Disponibilidade em resolver dúvidas ou problemas 3,20 1,42 
Variedade dos produtos 2,55 0,92 
Qualidade dos produtos 2,64 1,18 
Entrega dos produtos 3,43 1,06 
Opções e formas de pagamento 3,30 1,40 

Médias 3,35 0,42 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 De acordo com a tabela 18, pode-se verificar que a variável disponibilidade 

em resolver dúvidas ou problemas apresenta o maior desvio padrão, com 1,42. Esse 

alto desvio padrão mostra que existe variação nas respostas. Existem clientes 

satisfeitos e muito satisfeitos com a disponibilidade dos atendentes em solucionar 

dúvidas ou problemas, mas também existem clientes insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos. 

 A variável variedade dos produtos foi a que apresentou menor desvio padrão, 

de 0,92. Sendo assim, os clientes não apresentaram muita divergência nas suas 

respostas para esta variável, sabe-se que os clientes concentraram mais suas 

respostas em estarem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a variedade de 

produtos oferecidos pela empresa. 

A tabela 19 mostra a média de satisfação geral versus a média de satisfação 

das clientes de sexo feminino, que são a grande maioria dos respondentes do 

questionário. 
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Tabela 19 – Satisfação geral dos clientes x Satisfa ção de clientes do sexo feminino 

VARIAVEIS Média Geral Média Sexo Feminino 
Cordialidade 3,36 3,50 
Agilidade 3,73 3,72 
Conhecimento 3,27 3,50 
Competência 3,34 3,41 
Atenção recebida 3,93 3,91 
Simpatia 3,39 3,50 
Tempo de espera 3,43 3,34 
Retornos 4,05 4,13 
Disponibilidade em resolver dúvidas ou problemas 3,20 3,41 
Variedade dos produtos 2,55 2,59 
Qualidade dos produtos 2,64 2,84 
Entrega dos produtos 3,43 3,41 
Opções e formas de pagamento 3,30 3,47 

Médias 3,35 3,44 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Para este cruzamento identifica-se que a média total das respondentes de 

sexo feminino ficou um pouco mais alta que a média geral de satisfação.  

Também nota-se que as médias não ficaram muito diferentes, o indicador 

retornos recebidos que foi o indicador com melhor média geral, ficou com uma 

média de 0,08 maior que a média geral para as mulheres respondentes. E o 

indicador variedade dos produtos que foi o indicador com menor média geral, 

também apresentou pequena elevação na média para as mulheres respondentes.  

A tabela 20 apresenta a média de satisfação geral dos clientes versus a 

satisfação dos clientes com renda entra R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00.  

 

Tabela 20 – Satisfação dos clientes x Satisfação de  clientes com renda 
 entre R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00 

VARIAVEIS Média Geral Média renda entre  
R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00 

Cordialidade 3,36 3,53 
Agilidade 3,73 3,89 
Conhecimento 3,27 3,00 
Competência 3,34 3,26 
Atenção recebida 3,93 3,89 
Simpatia 3,39 3,47 
Tempo de espera 3,43 3,16 
Retornos 4,05 3,95 
Disponibilidade em resolver dúvidas ou 
problemas 

3,20 3,05 

Variedade dos produtos 2,55 2,37 
Qualidade dos produtos 2,64 2,58 
Entrega dos produtos 3,43 3,32 
Opções e formas de pagamento 3,30 3,58 

Médias 3,35 3,00 
Fonte: elaborada pela autora 
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As médias para esta faixa de renda não ficaram muito diferentes da média 

geral, e pode-se perceber que mesmo as que atingiram as melhores médias não 

ultrapassaram as médias gerais.  

As variáveis: retornos recebidos e atenção recebida dos atendentes 

apresentaram as maiores médias satisfação para os clientes desse perfil de renda.  

Já as variáveis que apresentaram as menores médias, assim como nas médias 

gerais foram a variedade e qualidade dos produtos.  

A média total dos clientes desse perfil de renda ficou ainda abaixo da média 

total geral de satisfação.   

 

 

5.5 ANÁLISE DE REGRESSÃO 

 

 

Será realizada a análise de regressão para saber quais atributos que o cliente 

valoriza mais para determinar sua satisfação geral. Cada atributo perguntado, aqui é 

chamado de variável independente, que são as variáveis influenciadoras. E a 

satisfação geral é a variável dependente, que é a variável influenciada. 

A análise de regressão será realizada em duas etapas, será feita uma análise 

com o atendimento e outra análise com os produtos. 

 

 

5.5.1 Regressão do atendimento 

 

 

 A tabela abaixo representa a regressão feita para o atendimento. Neste caso 

a variável dependente será a satisfação geral do cliente, e as variáveis 

independentes serão: cordialidade, agilidade, conhecimento, competência, atenção, 

simpatia, tempo de espera, retornos e disponibilidade em resolver dúvidas ou 

problemas. 
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Tabela 21 – Regressão do atendimento 

VARIÁVEIS Média beta 
Cordialidade 3,36 0,202 
Agilidade 3,73 0,191 
Conhecimento 3,27 0,182 
Competência 3,34 0,190 
Atenção 3,93 0,160 
Simpatia 3,39 0,194 
Tempo de espera 3,43 0,180 
Retornos 4,05 0,184 
Disponibilidade em resolver dúvidas ou problemas 3,20 0,219 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Nesta análise, os itens mais significativos, ou seja, que influenciam mais na 

satisfação com o atendimento são: disponibilidade em resolver dúvidas ou 

problemas, e em seguida vem a cordialidade.   

Os demais itens não apresentaram influência significativa na satisfação geral 

com o atendimento. 

 

 

5.5.2 Regressão do produto 

 

 

 A tabela abaixo representa a regressão feita para produto. Neste caso a 

variável dependente será a satisfação geral do cliente, e as variáveis independentes 

serão: variedade dos produtos, qualidade dos produtos, entrega dos produtos e 

opções e formas de pagamento. 

 

Tabela 22 – Regressão do produto 

VARIÁVEIS Média beta 
Variedade dos produtos 2,55 0,142 
Qualidade dos produtos 2,64 0,182 
Entrega dos produtos 3,43 0,164 
Opções e formas de pagamento 3,30 0,216 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Nesta análise, o item mais significativo, ou seja, que mais influenciou na 

satisfação com os produtos é: opções e formas de pagamento. 

Os demais itens não apresentaram influência significativa na satisfação geral 

com o atendimento.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A satisfação e a busca por satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, 

conforme a literatura estudada são fatores importantes para que os clientes 

permaneçam comprando na empresa. Assim a satisfação dos clientes tornou-se 

objeto de estudos e constantemente há pesquisas sobre este tema.   

A presente pesquisa buscou identificar qual é o grau de satisfação dos 

clientes da empresa e também a importância de cada atributo que foi identificado e 

avaliado pelos clientes. Satisfazer os clientes deve ser a meta principal da empresa. 

A pesquisa fala que para satisfazer os clientes, deve-se esforçar ao máximo para 

atender da melhor maneira possível os mesmos, porém isso só não é suficiente, a 

empresa também precisa investir em bons produtos, ter variedade de produtos, e 

também oferecer condições de pagamento, pois apenas clientes satisfeitos no total 

retornam, e ainda fazem a principal propaganda da empresa, o “boca a boca”. Isso 

vai ao encontro do que diz Kotler e Armstrong (1998, p. 6) “a satisfação do cliente 

depende do desempenho do produto percebido com relação ao valor relativo às 

expectativas do comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o comprador 

fica satisfeito”.  

A pesquisa foi realizada por uma etapa qualitativa, onde foram realizadas 

entrevistas em profundidade, e os resultados obtidos foram utilizados para a 

elaboração do questionário da etapa quantitativa. A etapa quantitativa objetivou 

identificar os atributos que deixam os clientes mais satisfeitos e aqueles que os 

deixam insatisfeitos, podendo assim ser elaborado um plano de ação para que os 

clientes fiquem mais satisfeitos.  

O perfil dos respondentes ficou caracterizado por uma maioria de mulheres, 

com idade entre 41 e 50 anos, com ensino médio completo e um faturamento médio 

mensal entre R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00.  

Conforme as análises realizadas, o atributo que mais satisfaz os clientes é o 

índice de retornos que são solicitados e realmente acontecem. E o atributo que ficou 

com o pior nível de satisfação foi a variedade dos produtos oferecidos pela 

empresa.  

Os atributos cordialidade, agilidade, conhecimento, competência, atenção, 

simpatia, tempo de espera, retornos, disponibilidade em resolver dúvidas ou 
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problemas, são parte do atendimento dos clientes, viu-se na pesquisa que embora 

os clientes estejam satisfeitos com estes atributos, todos eles apresentam espaços 

para melhorias. Este é um dado importante a ser observado, pois o atendimento é 

uma etapa fundamental na relação entre cliente e empresa. O atendimento é 

considerado um “encontro de serviços”, é o momento em que o cliente interage com 

o atendente, e neste momento o cliente irá avaliar a qualidade do serviço prestado 

por parte do atendente. Segundo Topanotti (2007, p. 18) “para os consumidores, a 

avaliação de uma empresa de serviços, geralmente depende da avaliação do 

encontro de serviços, ou o período de tempo no qual o cliente interage diretamente 

com a empresa”. 

E quanto aos atributos variedade e qualidade, entrega e opções e formas de 

pagamento dos produtos, as médias de satisfação ficaram mais baixas do que as 

médias dos atributos que se referem ao atendimento. De imediato os gestores da 

empresa precisam focar nesses itens, pois se os clientes não estiverem satisfeitos 

com os produtos que estão adquirindo, certamente irão procurar outro fornecedor. 

Isso vai ao encontro do que dizem Kotler e Keller (2006, p. 366) “o produto é um 

elemento-chave na oferta ao mercado, líderes de mercado geralmente oferecem 

produtos e serviços de qualidade superior”.  

Para confirmar que o cliente só estará satisfeito com uma combinação 

perfeita entre o atendimento recebido e os produtos oferecidos pela empresa, o que 

deverá satisfazer as suas necessidades e desejos, leva-se em consideração o que 

dizem Kotler e Keller (2006, p. 366) “o cliente vai julgar a oferta de acordo com três 

fatores: características e qualidade do produto, mix e qualidade dos serviços e preço 

apropriado”. 

Em relação ao cruzamento realizado entre as médias gerais de satisfação 

com as médias dos clientes da faixa de renda de R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00, e o 

cruzamento com respondentes do sexo feminino, constatou-se que as médias não 

diferenciaram muito das médias gerais. Isso quer dizer que a empresa precisa 

prestar atenção em seus clientes no geral. Não tendo um grupo em especial para 

investir, mas sim dar atenção a todos de igual maneira, pois perder clientes acarreta 

em grandes percas no faturamento. Para Dantas (2004, p. 31) “o atendimento ao 

cliente consiste no fornecimento e reparo de produtos, acompanhado pelo 

comportamento amigável da parte dos prestadores de serviços”. 
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A maioria dos atributos ficou concentrado na faixa de média entre 3 e 4 

pontos, o que significa que de um modo geral, todos os atributos dão espaços para 

melhorias, cabe a empresa verificar possibilidades de aumentar a satisfação dos 

seus clientes, para não perdê-los para a concorrência. Pois conforme afirma Drucker 

(apud Sheth, Mittal, Newman 2001, p. 35) “o propósito dos negócios é criar e manter 

clientes satisfeitos”.  

De um modo geral, o objetivo da pesquisa foi alcançado, e os seus objetivos 

específicos também foram identificados. Mesmo a pesquisa tendo um resultado bem 

parecido em quase todos os indicadores. Foi possível identificar em quais atributos 

os clientes estão mais satisfeitos e em quais atributos estão mais insatisfeitos. 

Podendo assim após esta análise ser elaborado um plano de ação para melhorar o 

atendimento no geral.  

Para garantir uma melhora imediata no atendimento dos clientes, em primeiro 

lugar é necessário que a empresa avalie melhor seu mix de produtos e a qualidade 

dos mesmos, pois ficou evidente que os clientes querem produtos de melhor 

qualidade e com mais variedade. Em seguida é aconselhável aos gestores da 

empresa que saibam ouvir mais as críticas de seus clientes para saber o que eles 

querem, aprendendo continuamente sobre as expectativas dos clientes. Também é 

interessante por parte da empresa de desenvolver um trabalho em equipe, pois 

assim os funcionários se sentirão mais motivados e poderão oferecer um 

atendimento mais atencioso aos clientes. 

 

 

LIMITAÇÕES 

 

 

 Algumas limitações foram percebidas para a realização da presente pesquisa. 

Uma limitação encontrada para a realização da presente pesquisa foi o fato de os 

clientes estarem localizados em regiões muito variadas, dificultando assim o contato 

direto com o cliente, o que poderia trazer um índice maior de respondentes. Muitos 

clientes podem ter simplesmente ignorado o questionário que foi enviado por e-mail.  

E outra limitação encontrada é que por ter uma população reativamente baixa 

aliado ao curto espaço de tempo para aplicação da pesquisa, a amostra dos 
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respondentes não ficou muito boa. Por isso a maioria dos indicadores apresentou 

um desvio padrão alto. Resultando assim em uma pesquisa com um resultado não 

conclusivo, mas sim com espaço para continuidade deste estudo, para poder 

encontrar resultados mais consistentes.  

 

 

SUGESTÕES  

 

 

Recomenda-se que a empresa continue com aplicações de pesquisas de 

satisfação de clientes, pois é um instrumento muito valioso para a empresa saber 

como está a sua imagem perante os clientes e saber o grau de satisfação dos 

mesmos, podendo assim sempre melhorar onde for necessário e ter um plano de 

ação contínuo focado nos clientes. Semestralmente ou mesmo anualmente, pode 

ser aplicado um questionário semelhante ao utilizado nesta pesquisa, ou se 

necessário fazer alterações para a avaliação de outros atributos. A aplicação deverá 

ser feita com o maior numero de clientes possível para poder ter resultados mais 

definidos.  

Uma sugestão para uma próxima pesquisa é de se fazer um levantamento 

dos clientes com maior volume de compras e os clientes com menor volume e 

verificar o que os leva a comprar mais vezes ou não da empresa. Para assim poder 

aumentar o volume das compras de ambos os grupos. 
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ANEXO A – BLOCO A 
 
 
 

BLOCO A: Etapa qualitativa 
 
 
 

Quais os fatores que você acha mais relevantes em relação ao 

atendimento praticado pela empresa Lalisul Comércio e Representações Ltda? 

 

 

O que você costuma levar em consideração na hora de escolher onde 

comprar? Por quê?  

 

 

O que o deixa satisfeito em suas compras? Por quê? 

 

 

E o que o deixa insatisfeito em suas compras? Por quê? 

 

 

Há alguma sugestão ou consideração a fazer? Algo que não foi perguntado 

e que gostaria de comentar? 
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ANEXO B – BLOCO B 
 
 
 

BLOCO B – Perfil dos respondentes 
 
Prezado cliente, este questionário visa avaliar o nível de satisfação dos clientes 
da em presa Lalisul Comércio e Representações Ltda. As informações aqui 
prestadas serão utilizadas para a elaboração do meu trabalho de conclusão de 
curso, mas sua identidade será mantida em sigilo. Por isso a sua participação é 
muito importante para o bom desenvolvimento da atividade.  
Solicito a sua gentileza de responder as questões com a maior sinceridade 
possível.  
  
 

1) Sexo: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

 

2) Faixa Etária: 

(   ) Menos de 30 anos   (   ) Entre 51 e 60 anos 

(   ) Entre 31 e 40 anos   (   ) Mais de 60 anos 

(   ) Entre 41 e 50 anos 

 

3) Escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto (   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Fundamental Completo (   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Médio Incompleto  (   ) Ensino Superior Completo 

 

 

4) Faturamento mensal (aproximado): 

(   ) Até R$ 5.000,00           (   ) De R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00 

(   ) De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 (   ) Acima de R$ 100.001,00 

(   ) De R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00 
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ANEXO C – BLOCO C 
 
 
 

Bloco C – Satisfação dos clientes 
 
 
 1 – Muito 

Insatisfeito 
2 - 

Insatisfeito 
3 – Nem 

Satisfeito / 
Nem 

Insatisfeito 

4 - 
Satisfeito 

5 – Muito 
Satisfeito 

Em relação à cordialidade 
dos atendentes você está: 

     

Em relação à agilidade no 
atendimento você está: 

     

Em relação ao 
conhecimento dos 
atendentes quanto aos 
produtos oferecidos, você 
está: 

     

Em relação à competência 
dos atendentes você está: 

     

Em relação à atenção 
recebida dos atendentes 
você está: 

     

Em relação à simpatia dos 
atendentes você está: 

     

Em relação ao tempo de 
espera para ser atendido 
você está: 

     

Em relação aos retornos 
solicitados você está: 

     

Em relação à 
disponibilidade de resolver 
dúvidas ou problemas 
você está: 

     

Em relação à variedade de 
produtos oferecidos você 
está: 

     

Em relação à qualidade 
dos produtos oferecidos 
você está: 

     

Em relação à entrega dos 
produtos você está: 

     

Em relação às opções e 
formas de pagamento dos 
produtos você está: 

     

 
 

 
 


