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RESUMO 

 
 
 
No mundo moderno, comodidade e conveniência têm sido fatores ligados 
diretamente às necessidades cotidianas das pessoas, onde o tempo é cada vez 
mais escasso e a busca por facilidades se torna uma constante. Tendo em vista 
esse cenário, na mesma medida crescente do número de frequentadores em praça 
de alimentação, há uma concorrência intensa travada pelas empresas de fast food 
estabelecidas nesses centros de compras. Nesse contexto, esse trabalho identifica e 
analisa fatores determinantes da qualidade dos serviços de restaurantes fast food, 
sob a ótica dos consumidores. O setor de fast food foi dividido em três categorias: 
temáticos, por quilo e lanchonetes, visando identificar possíveis diferenças nesses 
segmentos. O universo da pesquisa concentra-se nos consumidores dos 
restaurantes fast food situados no principal shopping center da cidade de Mauá. A 
pesquisa é de caráter descritivo e exploratório, cujos dados foram coletados por 
meio de questionário, baseado no instrumento de análise SERVQUAL, aplicado 
junto a uma amostra não probabilística de 390 usuários da praça de alimentação. 
Foi realizada análise fatorial por meio do software estatístico SPSS v19®, extraindo 
cinco fatores determinantes da qualidade dos serviços de restaurantes fast food. 
Dentre os fatores extraidos, ressaltam-se os que estão ligados à Excelência e à 
Personalização dos serviços. Os segmentos analisados apresentaram 
convergências em seus resultados, como a elevada expectativa por parte dos 
consumidores, além do déficit na qualidade percebida de serviços dos restaurantes 
fast food, assim como apresentaram divergências em suas análises individuais, 
evidenciando peculiaridades a cada um desses. 
 
 
Palavras-chave: serviço, qualidade, restaurantes fast food, SERVQUAL, análise 
fatorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

In the modern world, comfort and convenience have been factors directly linked to 
everyday needs of people, where time is increasingly scarce and the search for 
facilities becomes a constant. Considering this scenario, the same way increasing 
the number of people in food courts, there is intense competition among fast food 
companies located in those shopping centers. In this context, this study identifies and 
analyses determining factors of quality of fast food restaurant services, from the 
perspective of customers. The fast food industry was divided into three categories: 
thematic, serve and pay and cafeterias, to identify possible differences in 
these sectors. The research focuses on customers of fast food restaurants located in 
the main shopping center of the city of Mauá. The research type is descriptive and 
exploratory, which data were collected through a questionnaire, based on the 
analysis instrument SERVQUAL, applied on a non-probabilistic sample of 390 users 
of the food court. Factor analysis was performed using the statistical software SPSS 
v19®, extracting five determining factors of the quality of fast food restaurants. 
Among the chosen factors, it is highlighted those connected to Excellence and 
Customization of services. The analyzed sectors showed convergences in their 
results, such as the high expectations from the customers, besides the gap in the 
perceived quality of the service in fast food restaurants, as well as showed 
differences in their individual analysis, highlighting peculiarities from each of these. 

Keywords: service, quality, restaurants fast food, SERVQUAL, factor analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida moderna apresenta novas demandas ao cotidiano das pessoas, 

afetando, inclusive, seus hábitos alimentares. Deslocar-se de seu local de trabalho, 

ou mesmo de sua residência para realizar uma simples refeição tem sido tarefa cada 

vez mais árdua, dada a intensidade de trânsito, ou mesmo pela escassez de tempo 

das pessoas. 

 

Por outro lado, a vida moderna também propicia certas comodidades, 

inclusive, quanto aos hábitos alimentares. Tomar seu café, almoçar, jantar ou fazer 

uma pequena pausa para um lanche tem sido cada vez mais corriqueiro na vida 

moderna, além de se mostrar até mesmo como uma alternativa de entretenimento e 

lazer. 

 

As praças de alimentação presentes nos shopping centers se apresentam 

como alternativas, com adesão cada vez maior pelas pessoas, além de se tornarem 

interessantes fontes de investimento aos empreendedores. 

 

Também sob a análise econômica doméstica, esses novos hábitos de 

consumo impactam no custo que os alimentos representam às famílias. Manter a 

dispensa de uma residência abastecida tende a se tornar um ônus cada vez mais 

representativo às famílias, dado o risco de desperdício pela alta perecibilidade 

desses. 

 

Segundo pesquisa de orçamento familiar, realizada pelo IBGE (2010, p.167), 

o consumo de refeições fora do domicílio, pelas famílias da Região Sudeste já 

representa 37,2% do total de seus gastos relacionados com alimentação. Ainda 

segundo a pesquisa, quanto ao âmbito nacional, 31,1% das famílias brasileiras 

realizam suas refeições fora de seus domicílios. 

 

No Brasil, o faturamento anual do setor, só no ano de 2010, atingiu a cifra de 

R$181 bilhões, com crescimento três vezes superior ao do PIB brasileiro nos últimos 
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quatro anos, além de responder por mais de 6.000.000 de vagas de trabalho (ANR, 

2013). 

 

Tendo em vista essa realidade, surgem no segmento de varejo oportunidades 

aos que atendam a essa demanda crescente, mas antagonicamente as 

oportunidades surgidas, tem-se o aumento exponencial da concorrência no setor. 

 

Tanto para o Brasil, como para os demais países, para que suas receitas e 

representatividade econômica continuem ascendentes, satisfazer as necessidades 

dos consumidores é uma prioridade imperativa para as organizações. Esse cenário 

revela a necessidade de diferenciação entre esses estabelecimentos (restaurantes), 

para que possam ser lembrados e escolhidos pelo público consumidor. 

 

A questão a ser respondida pelos empresários reside na maneira em que o 

estabelecimento se diferencia na apresentação de seus serviços frente à 

concorrência, pois deve ampliar ao máximo a qualidade percebida pelos seus 

clientes. 

 

Trabalhos existentes na área contribuíram significativamente para o 

aprofundamento no entendimento da qualidade, bem como puderam subsidiar 

informações relevantes para o desenvolvimento desse estudo. Os tópicos 

pesquisados nesses trabalhos abrangem temas como a satisfação do consumidor, a 

qualidade de serviços prestados, determinantes de qualidade, análise de expectativa 

e percepção dos consumidores e empresas, ferramentas avaliadoras da qualidade, 

restaurantes fast food, públicos analisados de diferentes perfis sócio-econômicos e 

culturais, realizados em diversas regiões do Brasil, além da farta literatura 

internacional encontrada, (MACHADO et al., 2006; TINOCO e RIBEIRO, 2007; 

PINHEIRO et al., 2008; CAMPOS e NÓBREGA, 2009; KIM et al., 2009; 

THENMOZHI e DHANAPAL, 2010; BERLEZZI e ZILBER, 2011). 

 

Neste contexto, este trabalho de pesquisa tem como objetivo identificar e 

analisar os fatores determinantes da qualidade dos serviços em restaurantes fast 

food, sob a ótica dos consumidores. O universo da pesquisa concentra-se nos 
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consumidores dos restaurantes fast food situados no principal shopping center da 

cidade de Mauá. 

 

A pesquisa contribui para a apresentação do perfil dos consumidores na 

cidade especificada, quanto aos seus critérios de escolha, baseados no gap (lacuna) 

existente entre suas expectativas e percepções. 

 

Espera-se que esse trabalho possa abrir espaço para o desenvolvimento de 

novas pesquisas relacionadas ao tema, por não haver literatura disponível na região 

estudada. Além disso, esse trabalho pode se tornar uma fonte de pesquisa valiosa 

aos empresários do setor, possibilitando o direcionamento de suas estratégias 

empresariais. 

 

Este estudo foi estruturado, além da introdução, em cinco capítulos. O 

primeiro apresenta os objetivos gerais e específicos. No segundo capítulo é 

apresentada a fundamentação teórica, abordando as principais variáveis do estudo, 

que são serviços, diante da esfera de qualidade, sua avaliação e de sua prática em 

restaurantes. No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adotada para que os 

objetivos propostos sejam atingidos. No quarto capítulo, apresentam-se a análise e a 

discussão dos dados. O trabalho é finalizado diante das considerações que o estudo 

evidenciou. 
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1 OBJETIVO GERAL 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar fatores 

determinantes da qualidade dos serviços em restaurantes fast food, sob a ótica dos 

consumidores. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

A fim de alcançar o objetivo geral anteriormente indicado, este trabalho tem 

os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar o gap existente entre expectativa (E) e percepção (P) da 

qualidade, para cada setor estudado nos restaurantes fast food; 

b) Identificar as convergências e divergências dos gaps existentes entre os 

setores pesquisados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura acerca dos temas que 

fundamentam essa Dissertação de Mestrado: Serviços, Qualidade de Serviço, 

Avaliação da Qualidade de Serviço e Qualidade de Serviço em Restaurantes. 

 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

Historicamente, a região do ABCDM1 caracteriza-se como berço industrial, em 

especial, no setor automobilístico, entretanto, esse cenário sofreu intensas 

transformações ao longo do tempo. 

 

Para Matteo e Tapia (2003), a partir da década de 1970, houve um processo 

de desconcentração regional da indústria. Políticas governamentais direcionaram 

seus investimentos à indústria para regiões periféricas, conforme diretrizes dos 

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs I e II), entre as décadas de 1970 e 

1980. Ainda, nos anos 80, atrelou-se a esse processo de desconcentração regional 

da indústria uma crise recessiva aguda e, conseguinte, a década de 1990, sob o 

governo Collor trouxe a abertura dos mercados, o que forçou ainda mais 

transformações no setor. 

 

A reestruturação industrial, frente às necessidades de inovação e tecnologia 

empregadas, revela o setor de serviços como grande aliado nas práticas 

competitivas de mercado, fundamentado nas premissas de qualidade que o setor 

pode propiciar. Em dados recentes obtidos da Pesquisa de Emprego e Desemprego, 

da Fundação SEADE (2012), o setor de serviços já detém mais de 50% das vagas 

de emprego na região do ABCDM. 

                                                 
1 O ABCDM integra a Região Metropolitana de São Paulo. A sigla deriva das cidades que formam a 
região, sendo: Santo André (A), São Bernardo do Campo (B), São Caetano do Sul (C), Diadema (D) 
e Mauá (M). 
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Para que os aspectos determinantes de qualidade sejam compreendidos, 

dada a intangibilidade do tema, se faz necessária uma apresentação conceitual e 

histórica dos termos que englobam a qualidade, como é o caso de Serviços. 

 

Na obra clássica de Smith (2003), já se apregoava a distinção entre produtivo 

e improdutivo, sendo que o primeiro termo (produtivo) refere-se a maneira pela qual 

o produto é produzido, agregando-se valor a ele e, o outro termo (improdutivo), não 

agregando nenhum benefício ou riqueza atrelada a ele. 

 

Segundo Say (2001, p.26, grifo e tradução nossa) aprofunda-se o trabalho de 

Smith, sob o seguinte argumento: 

 

[...] a palavra produção deve ser entendida, na economia política, e 
ao longo de todo o curso da apresentação do trabalho. Produção é a 
criação, não da matéria, mas da utilidade. Ela não deve ser 
estimada através do comprimento, a granel, ou o peso do produto, 
mas que apresente utilidade. 

Serviços são definidos como atividades, ações, esforços, desempenhos, 

experiências e benefícios imateriais, diferentemente de bens, que são entendidos 

como objetos, dispositivos, ou coisas, resultando na diferença principal entre os dois, 

a intangibilidade (HOFFMAN et al., 2010; KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 

O setor de serviços tem representado um papel cada vez mais significativo 

nas economias mundiais, sendo que, nas organizações, um serviço prestado 

incorretamente pode acarretar em valores que representem de trinta a quarenta por 

cento dos custos operacionais (GHOBADIAN et al., 1994). 

 

Para Kotler (2005) serviços abrangem uma variedade que se dividem em 

cinco esferas: a primeira relaciona-se ao bem tangível puro; a segunda um bem 

tangível acompanhado por serviços; a terceira esfera é híbrida, essa que está 

diretamente relacionada a esse trabalho; a quarta esfera apresenta um serviço 

principal que é acompanhado por bens ou serviços secundários; e por fim a quinta 

esfera, que é caracterizada pelo serviço puro, não sendo acompanhada por nenhum 

bem. 
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Em praças de alimentação de shopping centers, os restaurantes do tipo fast 

food apresentam características que abarcam os dois temas, enquadrando-se na 

esfera híbrida, onde a percepção dos serviços prestados acompanha o consumo do 

produto físico. A escala de tangibilidade apresentada na Figura 1 exemplifica alguns 

tipos de produtos caracterizados pelo seu aspecto tangível ou intangível. 
 
 
 

 
Figura 1 -  Escala de Tangibilidade 
 
Fonte: Adaptado de Hoffman et al. (2010, p.06). 

 

 

Para Hoffman et al. (2010, p.07, grifo nosso), a escala de tangibilidade: 

 
[...] revela duas lições importantes. Primeiro, talvez não haja um 
produto puro ou um serviço puro. Aparentemente, os produtos são 
um conjunto de elementos tangíveis e intangíveis combinados 
em graus diversos. Segundo, os aspectos tangíveis de um produto 
predominantemente intangível e os aspectos intangíveis de um 
produto predominantemente tangível são fonte importante de 
diferenciação do produto e significam novos fluxos de receita. 

 

A abordagem dos autores reflete as ramificações que permeiam o 

entendimento de serviços, sendo um composto de dimensões complexas entre 

elementos tangíveis e intangíveis e que, por consequência possibilita às 

organizações que melhor fizerem uso desse composto, a maximização de seus 

resultados. 
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Aprofundando-se no tema, Lovelock et al. (2011, p.21) abordam a definição 

de serviços, como: 

 
[...] atividades econômicas que uma parte oferece a outra. 
Geralmente baseadas no tempo, seu desempenho traz a seus 
destinatários os resultados desejados, objetos ou outros ativos pelos 
quais os compradores têm responsabilidade. Em troca de dinheiro, 
tempo e esforço, os consumidores de serviço esperam receber o 
valor do acesso a bens, mão de obra, habilidades profissionais, 
instalações, redes e sistemas, mas eles não costumam deter a 
propriedade de qualquer um dos elementos físicos envolvidos. 

 

As definições dos autores explicitam a importância das dimensões que 

englobam os serviços, seja na entrega do produto final, seja em todo processo que 

envolva os clientes e as empresas. Serviços representam a dimensão total das 

utilidades apresentadas e da percepção de seus benefícios. 

 

Ainda para Lovelock et al. (2011) estendendo-se os significados para 

serviços, pode-se abordar sob a perspectiva de “benefícios sem propriedade”, ou 

seja, em aspectos práticos, o cliente efetua o pagamento para obtenção temporal de 

um dado objeto, experiência ou solução. Também segundo os autores, a estrutura 

de não propriedade pode ser caracterizada em cinco amplas categorias: a primeira 

refere-se aos serviços de locação de bens; a segunda a locação de espaços e locais 

delimitados; a terceira a locação de mão-de-obra e experiência; já a quarta diz 

respeito ao acesso a ambientes físicos compartilhados, que se exemplifica no caso 

de restaurantes fast food, geralmente existentes em praças de alimentação; e por 

fim a quinta categoria contempla o acesso a sistemas e redes e seu uso. 

 

Além dos aspectos intangíveis, serviços podem ser classificados por certas 

peculiaridades, que os diferem dos bens materiais, como a inseparabilidade entre 

produção e consumo, a heterogeneidade e a perecibilidade. Essas peculiaridades 

geram dificuldades para os comerciantes de serviços, diferentemente dos 

comerciantes de bens materiais. Além disso, entende-se que “problemas de 

marketing de serviços requerem serviços de marketing de soluções, pois as 

estratégias desenvolvidas a partir da experiência em bens de marketing são muitas 

vezes insuficientes” (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1985). 
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A seguir apresentam-se as distinções dos termos que caracterizam os 

serviços, segundo a literatura disponível verificada: intangibilidade, inseparabilidade, 

heterogeneidade/variabilidade e perecibilidade (PARASURAMAN, ZEITHAML e 

BERRY, 1985; HOFFMAN et al., 2010). 

 

• A intangibilidade é a característica principal, que distingue bens de 

serviços, e traz à tona as outras características, sendo adjacentes a 

ela. A intangibilidade é caracterizada pela ausência de aspectos 

físicos, visuais e palatáveis, assim como, sua mensuração se dá por 

meio de desempenhos, ou ações. 

 

• A inseparabilidade abarca a simultaneidade da produção e consumo na 

maioria dos serviços, ou seja, enquanto os bens são produzidos, 

vendidos e posteriormente consumidos, os serviços, por sua vez, são 

primeiramente vendidos, para então serem produzidos e consumidos 

simultaneamente. Há influência significativa, tanto por parte do 

prestador de serviço, como do cliente envolvido. 

 

• A heterogeneidade/variabilidade indica que os serviços estão sujeitos a 

fatores variáveis, diferenciando o serviço entre os produtores que 

oferecem o mesmo, de cliente para cliente e de dia para dia, dessa 

forma, gera-se uma oscilação no desempenho dos serviços, em função 

das variáveis apresentadas. O que torna os serviços menos variáveis 

são os padrões determinados pelo prestador, assim como a equipe 

formada que o oferece. 

 

• A perecibilidade dos serviços se justifica na impossibilidade dos 

mesmos serem guardados ou armazenados, o que proporcionalmente 

pode gerar ociosidade em razão do desequilíbrio entre oferta e 

demanda, assim como, a sazonalidade para determinados tipos de 

serviços e suas peculiaridades. 

 

Diante de tamanha complexidade de fatores que envolvem os serviços, tanto 

em sua caracterização, como em suas peculiaridades, buscam-se a partir de então, 
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diferenciais que destaquem o prestador, ou o serviço propriamente dito, que se 

traduz na qualidade de serviço. 

 

 
2.2 QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 

A busca pela qualidade de serviço ganha cada vez mais relevância nas 

estratégias empresariais, seja pela excelência, ou mesmo para sobrevivência 

organizacional. Ao mesmo tempo em que se torna incessante e intensa, os critérios 

de qualidade de serviços ganham novas dimensões sob a ótica de consumidores 

cada vez mais exigentes. Para que as necessidades sejam saciadas, antigos 

paradigmas são desmistificados, oportunidades se evidenciam e o resultado é o 

desafio constante das empresas na busca pela diferenciação no mercado. Diante do 

exposto, “é por isso que a melhoria da qualidade é uma preocupação vital para 

muitas organizações de serviços” (GHOBADIAN et al., 1994). 

 

A qualidade se torna cada vez mais uma questão de competitividade no 

mercado, assim como um fator de confiança diante dos consumidores, que por sua 

vez classificam os diferentes níveis de qualidade (GARVIN, 1984). 

 

Qualidade, ainda pode ser interpretada em diferentes áreas de estudo, como 

na Filosofia, que foca o aspecto de qualidade como uma questão de definição. Já 

para os Economistas, qualidade está ligada sob os aspectos de maximização de 

lucros e o equilíbrio de mercado. O Marketing interpreta sob os aspectos 

determinantes do comportamento de compra e satisfação dos consumidores e, em 

Gestão de Operações, sob os aspectos de prática de engenharia e controle de 

produção, “fazer certo da primeira vez”. Os diferentes campos de estudo revelam a 

dimensão da complexa perspectiva que se dá ao tema, assim como, os enfoques 

interpretativos de cada área podem gerar conflitos de interesses e dificuldades na 

resolução de problemas (GARVIN, 1984). 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) abordam o tema qualidade diante da 

definição de um “construto impreciso e indistinto, o que gera dificuldade aos 

pesquisadores da área em delimitarem e medirem precisamente o termo”. Qualidade 
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acaba sendo medida unidimensionalmente, a fim de se estabelecer uma base 

conceitual, entretanto, independentemente da dificuldade em se estabelecer 

definições para o termo, para as empresas e para os consumidores, qualidade é 

algo inquestionável. Ainda há benefícios obtidos às empresas em relação à 

participação de mercado, ou de retorno sobre o investimento, assim como, é 

crescente a busca por qualidade pelos consumidores. Ainda segundo os autores, 

qualidade de serviços deve ser destacada sob os seguintes temas: 

 

• Consumidores têm mais dificuldade em avaliar a qualidade de serviço 

do que a qualidade de bens tangíveis; 

• Percepções da qualidade de serviço resultam da comparação das 

expectativas dos consumidores com o desempenho de serviço atual; 

• Avaliações da qualidade não são feitas apenas sob o prisma do 

resultado, mas da avaliação do processo que envolve a prestação de 

serviço. 

 

Para Kotler e Keller (2006, p.145) a qualidade de serviço pode ser 

caracterizada pelo que: 

 
[...] representa a totalidade dos atributos e características de um 
produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 
necessidades declaradas ou implícitas[...] a empresa fornece 
qualidade sempre que seu produto ou serviço atende às expectativas 
do cliente ou as excede. 

 

Neste contexto, para que a qualidade fornecida pelas empresas seja 

satisfatória às expectativas dos clientes, Garvin (1984) propõe oito elementos 

básicos que caracterizam a qualidade. O primeiro elemento é o desempenho, 

seguido das características, confiança, conformidade, durabilidade, manutenção, 

estética e qualidade percebida dos serviços. O reconhecimento, por parte das 

empresas, da importância desses elementos possibilita a variedade de atuação nos 

propósitos estratégicos das mesmas. A qualidade também está relacionada a outros 

fatores ligados às empresas, como o preço, a publicidade, a participação de 

mercado, os custos e a lucratividade. 
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A relação entre a qualidade e o preço remete ao entendimento implícito de 

que, quanto maior o preço, maior será a qualidade. Quanto à relação entre a 

qualidade e a publicidade, subentende-se que os custos envolvidos em uma 

publicidade ampla de determinado serviço/produto estejam diretamente ligados à 

qualidade envolvida, e ao retorno financeiro que esses poderão trazer às empresas. 

 

A participação de mercado relaciona-se à qualidade de maneira dicotômica, 

pois, por um lado, um produto/serviço com desempenho superior e alto nível de 

atributos sugere a prática de preço maior e demanda mais tímida, por outro lado, o 

produto/serviço que apresenta atributos significativos aos consumidores sem a 

prática de um preço elevado, resulta no aumento da participação de mercado. 

Custos diretos na realização de produtos/serviços que envolvam recursos mais 

sofisticados ou mais amplos estão inteiramente correlacionados a qualidade. Por fim, 

a lucratividade relaciona-se a qualidade no que tange um ‘composto’ bem elaborado 

do desempenho ligado às demais dimensões de qualidade que, quando somadas 

resultam na eficiência dos fatores, e que consequentemente acarreta no lucro 

(GARVIN, 1984). 

 

O conceito de qualidade de serviço como gerador de ganhos financeiros às 

empresas é reforçado por Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) no aspecto 

intrínseco ao comportamento dos consumidores, diante da percepção de qualidade 

superior, ou seja, serviços que possuem qualidade elevada são favoráveis quanto às 

intenções comportamentais de consumo dos clientes, resultando em fidelidade, 

aumento de vendas, preços mais altos aceitos pelos clientes, entre outros fatores, o 

que em contrapartida, a baixa qualidade de serviço remete os consumidores a uma 

intenção comportamental desfavorável, ou seja, risco de perda de consumidores, 

custos para atrair novos clientes, redução de vendas, entre outros fatores. 

 

Além de elementos caracterizadores de qualidade, como os apresentados 

anteriormente, qualidade também é abordada sob o aspecto gerencial, como 

exemplo, o programa Total Quality Control (TQC). O programa é norteado pelo 

desenvolvimento do pensamento administrativo, e sustenta-se pela qualidade em 

primeiro lugar, orientação para o consumidor, ações orientadas por prioridades, o 

próximo processo é seu cliente, uso de fatos e dados na elaboração de 
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recomendações, respeito pelo ser humano como filosofia administrativa, além do 

gerenciamento por funções cruzadas e do comprometimento da alta direção 

(CAMPOS, 1992; ISHIKAWA, 1993). 

 

Com o decorrer do tempo, o programa foi se aperfeiçoando e galgando novas 

perspectivas. Passou a ser denominado Total Quality Management (TQM). O 

direcionamento do TQM, segundo Harrington (1997) engloba as premissas 

organizacionais, como a capacitação em todos os níveis, que visam o entendimento 

das necessidades dos clientes, a prevenção do cometimento de erros, uso de 

métodos estatísticos no controle de processos, seleção de fornecedores, 

estabelecimento de indicadores de desempenho, além da promoção do trabalho em 

equipe. 

 

As ferramentas, programas, estudos e definições que englobam qualidade de 

serviços geram referenciais para o entendimento das complexas dimensões que 

envolvem o tema. É fundamental saber direcionar o tipo de ferramental a ser 

utilizado para cada setor de serviço, a fim de se minimizar riscos de avaliação. Os 

restaurantes são um exemplo, devendo ser analisados amplamente diante de suas 

dimensões e peculiaridades. 

 

Diante das perspectivas apresentadas na literatura verificada, onde o cliente é 

o principal personagem a ser beneficiado nas dimensões de qualidade de serviços 

(CAMPOS, 1992; HARRINGTON, 1997; ISHIKAWA, 1993), destaca-se um 

organograma que retrata a visão da organização moderna, como apresentado na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Organograma tradicional versus organograma de empresa moderna 
orientada para o cliente 
 
Fonte: Kotler e Keller (2006, p.139). 

 

 

Para as organizações modernas, dada a importância direcionada ao cliente, 

trabalhos como os de Siebeneichler (2008); Campos e Nóbrega (2009); Souki et al. 

(2010); Berlezzi e Zilber (2011) debatem a amplitude do tema, quanto a capacidade 

em satisfazer aos consumidores. 

 

No entendimento de Parsa et al. (2012), a obtenção do incremento das 

receitas financeiras, assim como a rentabilidade do negócio, está inteiramente 

ligadas à satisfação dos consumidores. Determinando o nível de serviço esperado 

pelos clientes e realizá-lo de maneira eficaz e consistente, resulta na satisfação dos 

consumidores. 

 

Em linhas gerais, Kotler e Keller (2006, p.142) definem satisfação sendo, 

 
[...] a sensação de prazer ou desapontamento resultante da 
comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um 
produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não 
alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançá-las, 
ele ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o 
cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. 
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Neste contexto, Parsa et al. (2012) indicam que, para se garantir a satisfação 

dos consumidores, e que os mesmos retornem ao estabelecimento para novo 

consumo, deve-se prestar um serviço com excelência, ouvir as necessidades e 

reclamações e preocupar-se com eles. Sugere-se que a satisfação do cliente esteja 

ligada intrinsecamente ao desempenho do restaurante. Fatores como o tempo de 

espera, a qualidade de serviço, o retorno propiciado pelos funcionários do local, 

variedade de cardápio, preço, qualidade e consistência dos alimentos, ambiente das 

instalações e conveniência justificam a relação de satisfação versus desempenho. 

 

Enfatiza-se ainda, que os clientes estão cada vez melhor informados, sendo 

assim, passam a buscar pelas melhores alternativas, escolhendo a oferta que 

resulta no maior valor percebido possível. Essa busca reflete na geração de 

expectativa de valor criado pelos clientes, que se torna um fator determinante para a 

repetição do consumo do produto/serviço, frente a sua satisfação atendida. 

 

Parsa et al. (2012) ainda destacam que a repetição contínua da satisfação 

dos consumidores, propiciada pelo consumo dos produtos/serviços, resulta em um 

fator-chave, denominado fidelidade. 
 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

Para Boulding et al. (1993) percepções sobre as dimensões da qualidade de 

serviços são vistas como uma função das expectativas anteriores do cliente diante 

do que vai e o que deve acontecer em uma prestação de serviço, bem como o 

contato mais recente do cliente com o sistema de prestação de serviços. Essas 

percepções de dimensões de qualidade formam a base para a percepção da 

qualidade geral de uma pessoa, que por sua vez, prevê comportamentos destinados 

a pessoa. 

 

Mesmo havendo diversas ferramentas disponíveis na literatura, com o intuito 

de mensurar a qualidade, ainda há dificuldades em se estabelecer qual delas é a 

mais eficiente, devido às características inerentes a cada tipo de serviço/produto 

avaliado. 
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Neste trabalho, optou-se pela utilização da ferramenta SERVQUAL, pois 

entende-se que, diante das outras ferramentas existentes que mensuram a 

qualidade de serviços, a SERVQUAL é a que dimensiona os aspectos abrangentes 

da qualidade de serviços de maneira mais ampla. A SERVQUAL abrange a 

identificação e análise da qualidade sob dois eixos fundamentais, a expectativa (E) e 

a percepção (P), o que se considera para uma análise de dados mais ampla e 

precisa. Em contra partida, outras ferramentas avaliam aspectos de qualidade 

exclusivamente diante da percepção. 

 

A escolha da ferramenta SERVQUAL também se justifica por Jain e Gupta 

(2004, p.25, tradução nossa), pois, 

 
[...] a escala SERVPERF encontra-se deficiente em seu poder de 
diagnóstico [...] É a escala SERVQUAL que supera a escala 
SERVPERF em virtude de possuir maior capacidade de diagnóstico 
que identifica intervenções para as áreas de gestão, no caso de 
falhas de qualidade de serviço. 

 

A ferramenta SERVQUAL encontra-se presente amplamente em trabalhos da 

literatura existente acerca da qualidade de serviços, o que sugere uma validação de 

sua relevância (BERLEZZI e ZILBER, 2011; PELISSARI et al., 2011; PINHEIRO et 

al., 2008; SANDHU e NAGPAL, 2011; MACHADO et al., 2006). 

 

A SERVQUAL molda-se no desenvolvimento de vinte e dois itens, os quais 

avaliam as percepções e outros vinte e dois itens que avaliam as expectativas dos 

consumidores, independente do setor estudado. O resultado reside exatamente nas 

lacunas existentes (gap) entre as percepções e as expectativas dos consumidores 

(Gap = P - E). As possíveis lacunas (gap) sugeridas por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985) se apresentam esquematicamente, por meio de um modelo de 

qualidade de serviço, apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de Qualidade de Serviço 
 
Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p.44) 

 

O gap1 (Lacuna1) refere-se às oposições entre as expectativas do 

consumidor e as percepções gerenciais. Os autores indicam discrepâncias entre as 

partes, pois, para os consumidores, há necessidade de privacidade e 

confidencialidade durante as transações, assim como a preocupação da utilização 

de cartões de crédito por pessoas não autorizadas, ou também, que não 

necessariamente grandes empresas representem garantia de manutenção dos 

serviços, fatores esses que contrastam com a análise dos executivos das empresas, 

o que, consequentemente afeta a percepção do consumidor quanto à qualidade de 

serviço. 

 

O gap2 tange às oposições entre as percepções gerenciais e as expectativas 

dos consumidores pelas especificações de qualidade de serviço estabelecidas pelas 

empresas, o que consequentemente afeta o ponto de vista dos clientes. 
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O gap3 relaciona as oposições entre as especificações da qualidade de 

serviço com a prestação do serviço propriamente dito, ou seja, não há como garantir 

um desempenho de alta qualidade constante, dada variabilidade de comportamento 

dos empregados e a percepção dos consumidores. 

 

O gap4 diz respeito à oposição entre a prestação do serviço com a 

comunicação externa, ou seja, o que as empresas veiculam na mídia deve ser 

condizente com o serviço prestado. Promessas em demasia, ou inconformidade com 

o serviço prestado, geram uma quebra nas expectativas dos consumidores e 

distorcem as percepções dos mesmos. 

 

O gap5 relaciona a oposição entre o serviço esperado e o serviço percebido 

pelo cliente. Nesse aspecto, há uma definição que retrata a principal característica 

nas relações de consumidores com prestadores de serviço, que é a maneira como 

as empresas atendem ou não às expectativas dos consumidores na prestação dos 

serviços. 

 

O gap5 é o principal gap analisado nesse trabalho, pois retrata a lacuna do 

estudo, ou seja, o que se espera de um serviço e de que maneira ele é percebido. 

 

A partir da proposição dos gap´s citados, Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985) apresentam dez fatores determinantes para a qualidade de serviço. 

 

• Confiança: a empresa honra com seus compromissos e seus 

serviços são desempenhados de maneira correta na primeira vez; 

• Presteza: referente à disposição dos funcionários em prestar o 

serviço; 

• Competência: conhecimento e habilidade necessários para 

execução do serviço; 

• Acesso: facilidade e conveniência de contato ao usuário; 

• Cortesia: respeito, consideração e simpatia por parte dos 

funcionários; 

• Comunicação: utilização de linguagem correta, coerente e clara 

para o entendimento do cliente; 
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• Credibilidade: confiança, honestidade que a empresa transmite, 

também envolve a maneira que a empresa demonstra as 

necessidades dos clientes como suas prioridades; 

• Segurança: ausência de perigo, risco ou dúvida; 

• Conhecer o Cliente: aprender a atender as necessidades dos 

clientes; 

• Tangibilidade: evidências físicas do serviço, como exemplo, 

instalações e funcionários. 

 

Após o refinamento da ferramenta SERVQUAL, conforme observado no 

Quadro 1, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) apresentam a redução dos dez 

fatores (dimensões) determinantes de qualidade em cinco dimensões, dada a 

aplicação da análise de carga fatorial dos itens, realocando-os nas dimensões mais 

apropriadas. 

 

O refinamento da escala apresenta as dimensões da seguinte forma: 

 

1. Tangíveis: instalações físicas, equipamentos e aparência das pessoas; 

2. Confiança: capacidade em prestar o serviço prometido de maneira 

confiável e precisa; 

3. Presteza: boa vontade em atender aos clientes e prontidão dos 

funcionários; 

4. Garantia: conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade em 

transmitir confiança; 

5. Empatia: carinho, atenção individualizada que a empresa destina aos seus 

clientes. 
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Quadro 1 - Dimensões da Qualidade de Serviço 
 

10 Dimensões Originais 5 Dimensões Finais

Tangibilidade Tangibilidade

Confiança Confiança

Presteza Presteza
Competência

Cortesia

Comunicação

Credibilidade

Segurança

Acesso

Conhecer o Cliente

Garantia

Empatia
 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

A dimensão “garantia” passou a agregar os itens: comunicação, credibilidade, 

segurança, competência e cortesia, assim como a dimensão “empatia” agrupou os 

itens: conhecer os clientes e acesso. 

 

Além da escala SERVQUAL, na literatura também é possível encontrar outras 

ferramentas que analisam os determinantes da qualidade de serviços. Como 

exemplo, a ferramenta DINESERV é proposta como uma alternativa mais simples 

em sua aplicação, e confiável nas determinantes da qualidade de serviço de um 

restaurante, analisada por seus consumidores (STEVENS; KNUTSON; PATTON, 

1995). 

 

Para Vanniarajan e Meharajan (2012), a ferramenta DINESERV baseia-se em 

mensurar a qualidade de serviço em restaurantes por meio da identificação de 

atributos qualitativos. Essa ferramenta, também com similaridade à SERVQUAL, 

apresenta seis variáveis relevantes, que são: qualidade de alimentos e bebidas, as 

relações pessoais, prestação de serviço cordial, preços razoáveis, equipamentos 

íntegros e elegantes, e comunicação consistente. 
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Outra ferramenta que pode ser sugerida é a SERVPERF, desenvolvida por 

Cronin e Taylor (1992). Suas principais premissas partem da revisão da escala 

Servqual, além de considerarem que a satisfação do cliente é um antecedente da 

qualidade percebida do serviço; a satisfação dos consumidores tem um impacto 

significativo sobre as intenções de compra; e a percepção da qualidade do serviço 

tem um impacto significativo nas intenções de compra. 

 

Para Jain e Gupta (2004) a ferramenta SERVPERF questiona a aplicabilidade 

da SERVQUAL, em função de considerar uma extrema complexidade na coleta de 

dados, que se dá por um extenso questionário, abordando 22 questões diante das 

expectativas dos consumidores, assim como outras 22 questões acerca das 

percepções dos mesmos. Dessa forma, a escala SERVPERF é utilizada como 

instrumento de pesquisa comparativa de qualidade de serviço para todos os setores 

de serviço, sendo que, diferentemente da SERVQUAL, a SERVPERF analisa 

apenas a percepção dos consumidores em relação ao desempenho dos serviços, 

desconsiderando as expectativas dos mesmos. 

 

Sob o entendimento de que ainda não havia uma ferramenta capaz de 

mensurar a percepção de qualidade dos serviços de varejo, Dabholkar et al. (1996) 

desenvolveram a Retail Service Quality Scale (RSQS), que também tem como base 

estrutural a ferramenta SERVQUAL. A RSQS utiliza-se de dezessete questões 

existentes na escala SERVQUAL, que são somadas ao desenvolvimento de outras 

onze. A ferramenta RSQS ainda esbarra na problemática de não haver aplicação 

empírica em quantidade representativa na área acadêmica. 

 

 
2.4 QUALIDADE DE SERVIÇO EM RESTAURANTES 

 

 

Conforme apresentado, qualidade tem sido um fator de diferenciação 

competitiva para as empresas, ou até mesmo, uma questão de sobrevivência. 

Equacionar as necessidades dos consumidores ao pacote de serviços e produtos 

que as empresas oferecem tem sido um grande desafio contemporâneo. Para 

Vanniarajan e Meharajan (2012, p.5) “A oferta de produtos do restaurante 
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desempenha um papel determinante na qualidade de serviço na indústria de 

restaurantes”. Uma das maneiras encontradas para se conquistar clientes, assim 

como mantê-los fiéis às empresas, está na avaliação dos determinantes da 

qualidade do serviço (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). Dessa forma, 

apresentam-se a seguir alguns trabalhos empíricos no setor de restaurantes, a fim 

de se buscar um melhor entendimento para os determinantes da qualidade de 

serviços. O conhecimento empírico contribui com o aprofundamento do 

entendimento das dimensões de qualidade de serviços, evidenciando variáveis 

significativas à satisfação dos consumidores e à excelência das atividades 

desempenhadas pelas empresas. 

 

Trabalhos como o de Berlezzi e Zilber (2011) evidenciam que restaurantes 

localizados na cidade de São Paulo apresentam uma melhora em relação à busca 

da satisfação de seus consumidores. Foi utilizada a ferramenta SERVQUAL 

adaptada, para analisar as dimensões da qualidade de serviço em empresas do 

setor de fast food, na cidade de São Paulo/SP, por meio de pesquisa exploratória 

enviada por e-mail e respondida em questionário online. As respostas do 

questionário foram dimensionadas com a escala do tipo Likert de cinco pontos. 

Fatores como a conduta dos funcionários, a gestão, estrutura para realizar o serviço 

e equipe de funcionários apresentam maior relevância diante das perspectivas de 

qualidade de serviços. Constatou-se no trabalho que, em dezesseis das vinte e duas 

variáveis, a percepção é superior à expectativa dos consumidores, sendo que, os 

fatores de maior relevância são: “funcionários corteses com os clientes”, “restaurante 

prestar o serviço no momento em que se compromete a fazê-lo”, “treinamento 

adequado dos funcionários para atender aos clientes”. As variáveis que 

apresentaram insatisfação são: “funcionários com conhecimento para responderem 

às questões dos clientes”, “realização do serviço conforme anunciado” e 

“funcionários que sempre tratam o cliente com educação”. 

 

No trabalho de Campos e Nóbrega (2009) verificou-se na cidade de Natal que 

os atributos de maior importância para os restaurantes fast food são, propriamente a 

comida (sabor, textura, aroma, visual e temperatura), a higiene do local e a 

manipulação de alimentos, a conformidade na relação de pedido versus entrega, e o 

tempo de espera. 
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O estudo de Siebeneichler et al. (2008) avaliou a satisfação de consumidores 

do Rio Grande do Sul, em relação aos ambientes interno e externo, alimentação e 

atendimento, além dos atributos considerados de maior relevância. Os resultados 

classificaram a limpeza, a variedade no cardápio, o atendimento e a qualidade dos 

pratos servidos sendo os atributos de maior importância. 

 

Para Souki et al. (2010) os atributos de maior importância na escolha de 

restaurantes de comida por quilo são a variedade de comidas e bebidas, o 

atendimento, o ambiente interno do restaurante, as características organolépticas da 

comida, comida saudável e nutritiva e prazos e formas de pagamento, além do preço 

e da localização. 

 

Em Silva, Medeiros e Costa (2009) é proposta uma avaliação do nível de 

qualidade dos serviços de restaurantes turísticos em Natal/RN, por meio de um 

estudo descritivo, utilizando-se da ferramenta SERVPERF (CRONIN; TAYLOR, 

1992). O trabalho avaliou positivamente o nível de qualidade desses restaurantes, 

atribuindo maior relevância pelos consumidores nas dimensões de Segurança, 

Restaurantes, Confiabilidade e Empatia. As dimensões menos relevantes foram a 

Sensibilidade e os Aspectos Tangíveis. 

 

Já no trabalho de Machado, Queiroz e Martins (2006) foram verificadas os 

determinantes de qualidade de serviço em empresas fast food, utilizando-se da 

ferramenta SERVQUAL adaptada, aplicada junto a alunos de graduação, em uma 

instituição federal de ensino no Brasil. O trabalho constatou que os alunos de uma 

maneira geral não têm suas expectativas atendidas, dada análise de gap negativa 

quanto às dimensões de Confiança, Cortesia, Tangibilidade e Food. Os aspectos 

que apresentaram avaliação positiva estão relacionados à Presteza e à Empatia. 

 

Salienta-se ainda no trabalho de Machado, Queiroz e Martins (2006) que os 

aspectos que envolvem maior expectativa por parte dos entrevistados relacionam-se 

a “funcionários educados”, “bom cozimento/preparo”, “eficiente fornecimento de 

suprimentos” e “funcionários bem vestidos”. A percepção dos clientes é negativa 

diante de suas expectativas, nos itens que apresentaram avaliação baixa: 
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“inexistência de filas”, “acreditar na empresa”, “disponibilidade de lugares para 

todos”, “resolução de problemas”, “segurança na negociação” e “entrega rápida de 

pedidos”. 

 

Na pesquisa realizada por Tinoco e Ribeiro (2008) analisou-se os 

determinantes da qualidade e do preço percebidos pelos clientes de restaurantes a 

la carte, por meio de entrevistas em grupos focados (focus group), e sob a utilização 

da ferramenta SERVQUAL. Os grupos foram compostos por casais sem filhos, 

grupos de amigos, famílias e executivos, sendo formados por habitantes da cidade 

de Porto Alegre/RS, pertencentes às classes sociais A e B. De maneira geral, 

constatou-se que os atributos de maior importância, coincidentes entre os grupos 

são a comida (sabor, apresentação, temperatura e ingredientes), o atendimento dos 

funcionários (cortesia, simpatia, respeito, conhecimento), o ambiente (layout, 

frequentadores do local, aromas, iluminação), o tempo de espera (encaminhamento 

à mesa e entrega de conta), e a limpeza do local. 

 

No trabalho de Parsa et al. (2012) relacionam-se os atributos mais comuns 

aos clientes de restaurantes e a disposição dos mesmos para compra, por meio de 

pesquisa experimental aplicada junto aos estudantes que cursam a Faculdade de 

Hotelaria localizada no sudeste dos Estados Unidos. Verificou-se que a qualidade 

alimentar, a qualidade de serviço e o ambiente geral do restaurante são os fatores 

de maior influência para essa tomada de decisão. 

 

Também sob a utilização da ferramenta SERVQUAL adaptada, Pinheiro, Leite 

e Oliveira (2008) avaliam a percepção de clientes, utilizando estudo de caso em um 

restaurante temático-típico, na cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco. Os 

resultados indicam que os clientes não estão satisfeitos diante de suas expectativas. 

 

No estudo apresentado em Brambilla et al. (2011) apresentam-se atributos de 

satisfação relevantes para o sucesso em restaurantes, utilizando-se como base de 

estudo um restaurante que vende comida por quilo no horário de almoço e atua 

como pizzaria no jantar, localizado na cidade de Gravataí/RS. Metodologicamente 

utilizou-se o levantamento do tipo survey, com os itens estruturados pelo emprego 

de escala do tipo Likert de cinco pontos. 
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A avaliação da qualidade de serviço também foi verificada por Pelissari et al. 

(2011) utilizando-se da ferramenta SERVQUAL adaptada, sob uso da escala de 

Likert. Realizou-se uma pesquisa exploratória com estudo de caso de um 

restaurante, na cidade de Londrina, tendo como resultado satisfatório a utilização da 

ferramenta SERVQUAL, que propiciou condições para que as dimensões de 

qualidade pudessem ser identificadas. O estudo verificou que, nas cinco dimensões 

da escala SERVQUAL as expectativas dos clientes ficaram acima do desempenho 

do restaurante, sendo que as dimensões: presteza e empatia apresentaram os 

piores índices. Por outro lado, as dimensões: tangíveis e confiança representaram 

as menores discrepâncias entre as expectativas e percepções de seus clientes. 

 

Portanto, diante dos trabalhos empíricos apresentados, é possível assumir 

que há aderência de elementos, bem como percepção e expectativa, no cenário 

mercadológico de restaurantes, o que evidencia um melhor entendimento para os 

determinantes da qualidade de serviços. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Nesse trabalho, o pressuposto metodológico abarca as abordagens 

quantitativa e qualitativa, dado o volume de informações a interpretar, além de 

possibilitar uma interpretação mais precisa. Para que se analisem os determinantes 

de qualidade, sob a ótica de consumidores de praça de alimentação, foi adotada 

nesse trabalho, a pesquisa do tipo descritiva e exploratória, em função de se 

objetivar identificar, analisar e interpretar os fatores determinantes da qualidade de 

serviços nos restaurantes fast food. 

 

A pesquisa descritiva permeia as ciências humanas e sociais, visando 

estabelecer a frequência com que se repete um determinado fenômeno, além de 

correlacioná-lo a outros, por meio da observação, do registro e análise, seja do 

indivíduo isoladamente, seja de grupos mais complexos, e ainda, “os estudos 

descritivos, assim como os exploratórios, favorecem, na pesquisa mais ampla e 

completa, as tarefas da formulação clara do problema e da hipótese como tentativa 

de solução” (CERVO et al. 2007, p.62). 

 

A pesquisa exploratória é vista como um início do processo de pesquisa pela 

experiência, auxiliando na formulação de hipóteses significativas em pesquisas 

posteriores. Este tipo de estudo remete ao entendimento do fenômeno estudado, ou 

mesmo, uma nova perspectiva, que gere novas ideias, possibilitando o 

desenvolvimento de pesquisas posteriores balizadas em um entendimento mais 

explícito e preciso (GIL, 2002; CERVO et al., 2007). 

 

Esse tipo de pesquisa, ainda engloba levantamento bibliográfico, entrevistas 

pessoais, além da análise de exemplos que promovam o entendimento. Suporta-se 

em técnicas que auxiliam na adequação do problema de pesquisa estudado, mesmo 

que a amostra utilizada não seja tão representativa. 
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O estudo será realizado por meio de pesquisa de campo, com frequentadores 

de restaurantes fast food, com o objetivo de identificar e analisar os fatores 

determinantes da qualidade de serviços no setor. 

 

Segundo Vergara (2009, p.43), 
 

[...] é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 
um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode 
incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 
participante ou não. 

 

 A pesquisa também caracteriza-se - tipo survey, ou seja, aplica-se o 

questionário, sob a técnica de entrevista pessoal, juntamente a um grupo de 

interesse, a respeito dos dados que serão investigados. 

 

A survey é adequada como método de pesquisa, quando se procuram 

responder questões do tipo, “o quê?”, “como?”, “por quê?”, e “quanto?”. “Não se tem 

interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e independentes” 

(FREITAS et al., 2000). 

 

Também há um consideravel número de variáveis inseridas no questionário, o 

que remete a necessidade de avaliação, por meio da análise fatorial. Segundo Hair 

Jr. et al. (2005) a análise fatorial sintetiza genericamente uma classe de métodos 

estatísticos multivariados, objetivando definir a estrutura subjacente de determinada 

matriz de dados, ou seja, analisa a estrutura de inter relações de um número grande 

de variáveis, bem como determina seus fatores em comum. 

 

Ainda segundo os autores, a análise fatorial possibilita ao pesquisador que, 

primeiramente identifique dimensões distintas na estrutura e, a partir de então 

classifica o grau em que cada variável é explicada em cada dimensão. 

 

Para que se corrobore com a validade da análise fatorial, também é aplicada 

a análise do coeficiente Alpha de Cronbach que, segundo Hora, Monteiro e Arica 

(2010) determina a confiabilidade de coerência interna de um questionário aplicado 

em uma pesquisa. Para Streiner (2003), o coeficiente Alpha de Cronbach é uma 
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propriedade inerente do padrão de resposta da população estudada, não uma 

característica da escala por si só, ou seja, o valor de alpha sofre alterações 

conforme a população na escala que está sendo aplicada. 

 

Para o alpha, seu valor mínimo aceitável deve ser próximo de 0,70, sendo 

que, abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada fica comprometida. 

Quanto ao valor máximo esperado, pretende-se atingir 0,90, sendo que, acima deste 

valor, interpreta-se redundância ou duplicação, ou seja, vários itens medem o 

mesmo elemento de um construto, portanto, os itens redundantes devem ser 

descartados. 

 

 

3.2  UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

No estudo apresentado, o universo de interesse consiste nos consumidores 

dos restaurantes fast food, na cidade de Mauá, situada na Região do ABCDM. A 

respeito do universo de pesquisa, Malhorta (2001) caracteriza como a junção de 

todos os elementos que dividem um conjunto comum de características de interesse 

para o problema que se encontra sob investigação. 

 

A amostra de estudo é determinada por conveniência junto aos 

frequentadores dos restaurantes fast food (restaurante por quilo, temático e 

lanchonetes). No entendimento de Schiffman e Kanuk (2000) define-se a 

amostragem por conveniência como aquela que é realizada pelo pesquisador, 

selecionando-se membros da população mais acessíveis. 

 

Segundo Matar (1999), a amostra investigada também pode ser identificada 

por não probabilística. O julgamento do pesquisador, ou do entrevistador de campo 

exerce certa influência na seleção dos elementos que comporão a amostra. 
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3.3  COLETA DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados ocorreu através da aplicação pessoal de questionário 

adaptado SERVQUAL (vide Anexo A), composto por vinte e duas questões, e 

dividido sob cinco diferentes dimensões: Tangibilidade (questões 1 a 4), Confiança 

(questões 5 a 9), Presteza (questões 10 a 13), Garantia (questões 14 a 17) e 

Empatia (questões 18 a 22), sob a análise da expectativa e da percepção dos 

consumidores, visando identificar e analisar os fatores determinantes da qualidade 

de serviços. O Quadro 2 sintetiza a operacionalização do questionário diante das 

dimensões propostas. 

 

 

Quadro 2 - Questionário Aplicado à Pesquisa 
Dimensão Questões

Per1. Renovação/ atualização de equipamentos.
Per2. Instalações físicas visualmente atraentes.
Per3. Funcionários bem vestidos e aparentados.
Per4. Aparência das instalações físicas de acordo com o tipo de serviço prestado.
Per5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais, no prazo prometido.
Per6. Solidariedade e tranquilidade na resolução de problemas junto aos clientes.
Per7. Confiança no(s) restaurante(s).
Per8. Prestação do serviço no prazo determinado.
Per9. Informações do estabelecimento de maneira precisa.
Per10. Exatidão de informação na prestação dos serviços.
Per11. Pronto atendimento dos funcionários.
Per12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes.
Per13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem prontamente às dúvidas dos
clientes.
Per14. Confiança nos funcionários.
Per15. Sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos funcionários.
Per16. Cordialidade dos funcionários.
Per17. Treinamento adequado aos funcionários, para o desempenho de suas funções.
Per18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção individualizada aos clientes.
Per19. Funcionários prestam atenção individualizada aos clientes.
Per20. Conhecimento das necessidades dos clientes.
Per21. Interesses dos clientes são prioridade.
Per22. Horário de funcionamento conveniente a todos clientes.

Garantia

Empatia

Tangibilidade

Confiança

Presteza

 
Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

 

Primeiramente, o questionário é configurado por uma abordagem geral, com 

questões que caracterizam o perfil socioeconômico do respondente. Em seguida, o 
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respondente analisa sua expectativa de uma maneira geral, avaliando o setor de 

restaurantes em sua totalidade. No passo seguinte, em contraste a sua expectativa, 

o respondente avalia sua percepção quanto a um restaurante específico. O 

questionário finaliza-se sob a atribuição de uma nota geral, na qual o respondente 

avalia se sua expectativa foi atendida, superada, ou tenha ficado aquém. 

 

Quanto à escala nominal adotada, optou-se pela utilização de uma escala do 

tipo Likert, intervalar de sete pontos, que se apresenta da seguinte forma: 1-

“discordo totalmente”, 2-“discordo parcialmente”, 3-“discordo”, 4-“neutro”, 5-

“concordo”, 6-“concordo parcialmente” e 7-“concordo totalmente”. Segundo Malhorta 

(2006) a escala do tipo Likert é uma escala não comparativa, com utilização de itens 

na avaliação de produtos e serviços, o entrevistado indica um único item que melhor 

represente seu grau de satisfação. A escala do tipo Likert encontra-se em 

questionários de pesquisa de mercado, elaborado de forma simplificada e que gera 

liberdade aos respondentes, facilitando assim a franqueza das respostas. 

 

Visando melhorar a representatividade da amostra de respondentes, os dados 

foram coletados em dias úteis e finais de semana, cujos horários de coleta 

distribuíram-se ao longo do dia (horário de almoço e jantar). Obteve-se 390 

questionários respondidos, de modo que o erro amostral foi igual a 5%, com 95% de 

grau de confiança (considerando que cada item respondido possui 7 categorias). 

 

 

3.4  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados são apresentados utilizando-se tabelas e sob explanação dos 

mesmos, permitindo identificar e analisar os fatores determinantes da qualidade de 

serviço com base nas cinco dimensões propostas pela ferramenta SERVQUAL: 

Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Garantia e Empatia. 

 

Conforme já apresentado, os consumidores são analisados diante de suas 

expectativas e percepções, o que consequentemente gera uma lacuna (gap), 

calculada sob a forma, Gapi = MPi - MEi,  em que MPi e MEi são, respectivamente, 
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as médias das respostas para as componentes Percepção (P) e Expectativa (E), 

referentes ao i-ésimo item na escala SERVQUAL (vide Anexo A). 

 

 Considerando a utilização da escala do tipo Likert, intervalar de sete pontos, 

o gap apresentará valores entre - 6 (P = 1; E = 7) e + 6 (P = 7; E = 1). Com base nos 

valores obtidos para o gap, têm-se as seguintes possibilidades de análise: 

 

a) Gap = 0, mostra uma indiferença na relação entre Expectativa e Percepção 

do consumidor;  

b) Gap > 0, mostra que a Percepção do consumidor foi atendida de maneira 

satisfatória, pois sua Expectativa foi superada; e  

c) Gap < 0, mostra uma análise negativa do consumidor, pois sua Expectativa 

estará acima do que tenha sido Percebido do serviço prestado. 

 

 

3.5  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

O presente estudo utilizou-se do período que compreendeu os dias 18 de 

Junho a 25 de Julho de 2013, sendo que foi realizada a aplicação pessoal dos 

questionários junto a uma amostra por conveniência não probabilística de 390 

consumidores dos restaurantes fast food, na cidade de Mauá. 

 

O número obtido de respondentes se deve ao fato da aplicação dos 

questionários ter sido realizada por um grupo de quatro pesquisadores devidamente 

habilitados a aplicarem os questionários ao público participante. 

 

Após a coleta dos questionários devidamente respondidos, transportaram-se 

os dados para uma planilha eletrônica do Microsoft Excel®-2010 e, em seguida 

iniciou-se a análise crítica de seu conteúdo. Os dados coletados também foram 

utilizados para serem processados pelo software estatístico SPSS v19®. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Esse capítulo apresentará a análise descritiva dos dados, bem como a 

discussão dos resultados da pesquisa. 

 

 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DA AMOSTRA 

 

 

O perfil dos respondentes é apresentado na Tabela 1. Como pode ser 

verificado, não há uma predominância por gênero na amostra,que se justifica nos 

propósitos da pesquisa, buscou-se um equilíbrio a fim de não enviesar seus 

resultados. Quanto à faixa etária dos respondentes, se caracteriza com maior 

representatividade na faixa que compreende idades entre 26 a 50 anos (56,20%), 

dessa forma, entende-se que, no shopping center analisado, o público frequentador 

da praça de alimentação tem idade predominante na faixa citada. Os frequentadores 

em sua maioria possuem nível superior de escolaridade, representando mais do que 

a metade da amostra, seguido de um número representativo de frequentadores com 

nível médio. No que diz respeito à renda familiar, houve representação majoritária 

das famílias com proventos superiores a dez salários mínimos, o que também 

caracteriza a frequência de um público de classe social financeiramente privilegiada.  

 

Por fim, os setores avaliados foram divididos igualmente quanto ao número de 

respondentes por estabelecimento, tendo como estratégia metodológica o intuito de 

não haver vieses de resultados. Os setores são caracterizados pelos restaurantes 

temáticos, que são caracterizados por estabelecimentos que atendem a uma ou 

mais especialidades gastronômicas específicas, como por exemplo, comida oriental, 

árabe, italiana, entre outras. Já os restaurantes por quilo são caracterizados 

tradicionalmente pela oferta de um mix de produtos (saladas, pratos quentes e 

sobremesas), dos quais os clientes escolhem os de sua preferência e remuneram o 

restaurante conforme a quantidade de alimento consumida. Finalmente, as 
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lanchonetes caracterizam-se pela oferta de sanduíches e lanches rápidos. Houve 

trinta respondentes para cada um dos treze estabelecimentos verificados. 

 

 A única proporção que resultou em diferenciação numérica deu-se quanto ao 

número de estabelecimentos por quilo, contemplando apenas três restaurantes, e 

consequentemente noventa entrevistados, enquanto os demais setores (temáticos e 

lanchonetes) contemplam cinco estabelecimentos cada um, resultando em cento e 

cinquenta entrevistados para cada um desses setores. 

 

 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes 

Frequencia %

Feminino 198 50,80

Masculino 192 49,20

até 25 anos 94 24,10

26 a 50 anos 219 56,20

51 anos ou mais 77 19,70

Ensino Fundamental 29 7,40

Ensino Médio 147 37,70

Ensino Superior 214 54,90

1 a 5 salários mínimos 24 6,20

5 a 10 salários mínimos 111 28,50

10 ou mais salários mínimos 255 65,40

Temáticos 150 38,50

Por Quilo 90 23,10

Lanchonetes 150 38,50S
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Quanto ao comportamento de consumo, a tabela 2 exprime seus resultados. 

Observa-se que, quando verificada a frequência dos consumidores nos restaurantes, 

há certo equilíbrio nas participações, entretanto, deve-se salientar que os 
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consumidores que frequentam de uma a duas vezes por semana, apresentam-se em 

sua maioria no consumo referente ao período do jantar, enquanto os consumidores 

que frequentam de três a quatro vezes por semana, ou também cinco ou mais vezes 

por semana, não se caracterizam em função ao período frequentado, mas em 

relação a sua ocupação profissional, ou seja, esse público frequenta mais vezes em 

função de trabalhar no comércio local, ou na indústria presente nos arredores do 

shopping center, ou mesmo os lojistas que realizam suas refeições diariamente no 

próprio shopping onde trabalham por questão de comodidade e conveniência. A 

pesquisa foi realizada em diferentes dias da semana (dias úteis e finais de semana), 

com o intuito de não haver vieses nos resultados, assim como, em cada dia 

avaliado, obteve-se um número muito próximo de entrevistas. 

 
 

Tabela 2 - Comportamento de Consumo 

Frequencia %

1x a 2x por semana
143 36,70

3x a 4x por semana
119 30,50

5x ou mais por semana
128 32,80

Almoço
206 52,80

Jantar
184 47,20

2ª - feira
56 14,40

3ª - feira
59 15,10

4ª - feira
55 14,10

5ª - feira
56 14,40

6ª - feira
54 13,80

Sábado
56 14,40

Domingo
54 13,80
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Fonte: elaborado pelo autor 
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O estudo dos dados estatísticos que apresenta as médias, o desvio-padrão e 

o cálculo do gap (P-E), diante de um aspecto mais amplo quanto aos três setores 

avaliados é apresentado na tabela 3. 

 

Essa análise baseia-se no modelo proposto da escala SERVQUAL, ou seja, 

prevê as cinco dimensões abarcando vinte e duas perguntas (Per). 

 

Tabela 3 - Análise Geral dos Setores 
GAP

Média
Desvio-
Padrão

Média
Desvio-
Padrão

P - E

Per1. Renovação/ atualização de equipamentos. 5,69 0,906 4,77 0,930 -0,92
Per2. Instalações físicas visualmente atraentes. 5,92 0,766 4,82 0,837 -1,10
Per3. Funcionários bem vestidos e aparentados. 6,17 0,771 4,79 1,000 -1,38
Per4. Aparência das instalações físicas de acordo com o tipo de serviço
prestado. 5,65 0,871 4,67 0,779 -0,98

Per5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais, no prazo
prometido. 5,86 0,894 4,34 1,036 -1,52

Per6. Solidariedade e tranquilidade na resolução de problemas junto aos
clientes. 5,79 0,853 4,31 0,928 -1,48

Per7. Confiança no(s) restaurante(s). 6,32 0,773 4,77 0,971 -1,55
Per8. Prestação do serviço no prazo determinado. 5,97 0,863 4,40 1,092 -1,57
Per9. Informações do estabelecimento de maneira precisa. 5,90 0,893 4,53 0,853 -1,37
Per10. Exatidão de informação na prestação dos serviços. 5,92 0,791 4,60 0,751 -1,32
Per11. Pronto atendimento dos funcionários. 5,81 0,876 4,52 1,112 -1,29
Per12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes. 5,80 0,871 4,40 1,082 -1,40
Per13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem prontamente
às dúvidas dos clientes. 5,20 1,023 3,96 1,073 -1,24

Per14. Confiança nos funcionários. 5,65 0,935 4,32 0,958 -1,33
Per15. Sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos
funcionários. 5,99 0,819 4,39 0,928 -1,60

Per16. Cordialidade dos funcionários. 5,74 0,948 4,34 0,925 -1,40
Per17. Treinamento adequado aos funcionários, para o desempenho de
suas funções. 5,81 0,920 4,45 0,930 -1,36

Per18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção individualizada aos
clientes. 5,62 0,961 4,33 0,849 -1,29

Per19. Funcionários prestam atenção individualizada aos clientes. 5,48 0,841 4,22 0,855 -1,26
Per20. Conhecimento das necessidades dos clientes. 5,62 0,901 4,38 0,829 -1,24
Per21. Interesses dos clientes são prioridade. 5,93 0,860 4,44 0,965 -1,49
Per22. Horário de funcionamento conveniente a todos clientes. 5,50 0,931 4,88 0,747 -0,62
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De maneira geral, chama-se atenção para os resultados apresentados, pelo 

fato de nenhuma das vinte e duas variáveis apresentarem resultado positivo sob a 

análise dos consumidores, o que retrata um grande gap negativo presente em todos 

os setores verificados. Destacam-se principalmente, os gap´s relativos às variáveis 

“sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos funcionários” (-1,60), 

“prestação do serviço no prazo determinado” (-1,57) e “confiança nos restaurantes” 

(-1,55). Ampliando-se a análise, constatou-se de uma maneira geral que as médias 

apresentadas causadoras de maior expectativa aos consumidores estão ligadas à 



47 
 

 

dimensão Confiança, “confiança nos restaurantes” (6,32) e “prestação do serviço no 

prazo determinado” (5,97), além de aspectos ligados à dimensão de Tangibilidade, 

como o item “funcionários bem vestidos e aparentados” (6,17) e “instalações físicas 

visualmente atraentes” (5,92) e, por fim, não distante, a dimensão Garantia, 

“sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos funcionários” (5,99). 

Pode-se constatar nas percepções desses consumidores que ainda há muito a ser 

melhorado nos setores avaliados, a fim de se reduzir esses gap´s, ou mesmo torná-

los positivos, o que indicaria uma grande evolução na qualidade de serviços dos 

setores. 

 

Diante da visão geral apresentada na Tabela 3, sugere-se que a aplicação da 

análise fatorial possa reagrupar as variáveis inicialmente apresentadas pela escala 

SERVQUAL, a fim de verificar se o modelo teórico proposto é aderente à realidade 

da pesquisa. Para Hair Jr. et al. (2005) a análise fatorial é uma técnica de 

interdependência, sendo que todas variáveis são consideradas simultaneamente, 

visando maximizar a explicação do conjunto completo de variáveis, e não para 

predizer uma variável dependente. 

 

 

4.2 ANÁLISE FATORIAL 

 

 

A aplicação da análise fatorial permite comparar sistematicamente as 

dimensões propostas pela escala SERVQUAL, que inicialmente apresentam cinco 

dimensões, sendo elas subdivididas em vinte e duas questões. Os fatores 

apresentados pela análise fatorial geram maior compreensão entre as variáveis e 

suas inter-relações, assim como, descartam as variáveis que não apresentem grau 

de relevância significativo. 

 

Para o uso da análise fatorial, alguns testes devem ser seguidos, a fim de se 

estabelecerem as correlações, a simplificação dos componentes, seu 

reagrupamento, e consequentemente, suas novas representações. Para tanto, foi 

utilizado o software estatístico SPSS® v19. 
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Para o primeiro teste, a aplicação da análise fatorial condiciona-se à medida 

de adequação da amostra (Measure of Sample Adequacy - MSA) diante da 

aplicação do teste do coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), no qual é feita uma 

análise geral da matriz de correlações, partindo dos fatores encontrados na Análise 

Fatorial (AF). Para Hair Jr. et al. (2005) se o MSA apresentar um grau de explicação 

inferior a 0.50 não deverá ser dada continuidade à análise, pois os fatores 

encontrados não descrevem satisfatoriamente as variações dos dados originais. 

Neste trabalho, o teste sinalizou um índice de explicação entre fatores 

significativamente satisfatórios (0,787). Juntamente ao KMO foi realizado o teste de 

esfericidade (Bartlett´s Test of Sphericity), sinalizando se há relação suficiente entre 

indicadores para que a AF seja aplicada. Os testes propostos são verificados no 

Quadro 3. Para tanto, é recomendável que sua significância não seja superior a 

0.05, caso ultrapasse, a AF não deverá ser aplicada. Foram retiradas deste trabalho 

algumas variáveis do modelo inicial (SERVQUAL), a fim de se aumentar o poder de 

explicação dos fatores. 

 

 
Quadro 3 - KMO and Bartlett´s Test 

0,787
Approx. Chi-Square 1795,03
df 105
Sig. 0

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

A matriz de anti-imagem sinaliza o poder de explicação dos fatores em cada 

uma das variáveis analisadas (vide Tabela 4). A diagonal da parte inferior da tabela 

(Anti-image Correlation) sinaliza o MSA (Measure of Sample Adequacy) individual 

das variáveis analisadas. Valores inferiores a 0,50 consideram-se muito baixos para 

análise e indicam variáveis que podem ser retiradas da análise. Pode ser verificado, 

na Tabela 4 (Anti-image Correlation), que todas as variáveis apresentam relação 

significante com os fatores. 
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Tabela 4 - Anti-image Matrices 
Per1 Per2 Per4 Per5 Per8 Per11 Per12 Per13 Per14 Per15 Per16 Per18 Per19 Per20 Per21

Per1 0,732 -0,247 -0,069 -0,123 0,003 -0,022 0,063 -0,004 -0,008 -0,040 0,051 -0,020 0,016 -0,077 -0,001
Per2 -0,247 0,696 -0,243 0,002 -0,056 -0,016 0,019 -0,009 -0,005 -0,020 0,038 -0,004 0,035 0,009 -0,035
Per4 -0,069 -0,243 0,781 0,016 -0,033 0,075 -0,053 0,050 0,020 -0,003 -0,017 -0,011 -0,021 -0,039 -0,064

Per5 -0,123 0,002 0,016 0,774 -0,298 0,058 -0,006 -0,029 0,020 0,007 0,014 -0,062 0,019 -0,054 0,081

Per8 0,003 -0,056 -0,033 -0,298 0,770 -0,057 -0,012 0,026 0,099 -0,092 0,028 0,068 0,023 0,029 -0,028

Per11 -0,022 -0,016 0,075 0,058 -0,057 0,421 -0,175 -0,071 -0,054 0,019 -0,033 0,009 0,001 -0,004 -0,080
Per12 0,063 0,019 -0,053 -0,006 -0,012 -0,175 0,334 -0,151 -0,004 -0,068 0,016 -0,021 -0,038 -0,004 -0,002
Per13 -0,004 -0,009 0,050 -0,029 0,026 -0,071 -0,151 0,412 -0,077 0,002 -0,076 0,037 -0,060 -0,029 0,023
Per14 -0,008 -0,005 0,020 0,020 0,099 -0,054 -0,004 -0,077 0,547 -0,198 -0,031 -0,073 0,018 0,029 -0,030
Per15 -0,040 -0,020 -0,003 0,007 -0,092 0,019 -0,068 0,002 -0,198 0,502 -0,211 -0,004 -0,014 -0,013 0,015
Per16 0,051 0,038 -0,017 0,014 0,028 -0,033 0,016 -0,076 -0,031 -0,211 0,599 -0,028 -0,029 0,018 -0,016
Per18 -0,020 -0,004 -0,011 -0,062 0,068 0,009 -0,021 0,037 -0,073 -0,004 -0,028 0,669 -0,291 -0,051 -0,008
Per19 0,016 0,035 -0,021 0,019 0,023 0,001 -0,038 -0,060 0,018 -0,014 -0,029 -0,291 0,605 -0,105 0,005
Per20 -0,077 0,009 -0,039 -0,054 0,029 -0,004 -0,004 -0,029 0,029 -0,013 0,018 -0,051 -0,105 0,726 -0,294
Per21 -0,001 -0,035 -0,064 0,081 -0,028 -0,080 -0,002 0,023 -0,030 0,015 -0,016 -0,008 0,005 -0,294 0,748
Per1 ,699a -0,346 -0,091 -0,163 0,004 -0,039 0,127 -0,008 -0,013 -0,066 0,078 -0,029 0,025 -0,105 -0,001
Per2 -0,346 ,661a -0,329 0,002 -0,077 -0,030 0,039 -0,017 -0,008 -0,035 0,059 -0,006 0,055 0,013 -0,048
Per4 -0,091 -0,329 ,670a 0,021 -0,043 0,131 -0,105 0,088 0,031 -0,005 -0,025 -0,015 -0,030 -0,052 -0,084
Per5 -0,163 0,002 0,021 ,592a -0,387 0,102 -0,011 -0,051 0,030 0,011 0,020 -0,086 0,028 -0,072 0,107
Per8 0,004 -0,077 -0,043 -0,387 ,545a -0,100 -0,024 0,046 0,152 -0,148 0,041 0,095 0,034 0,039 -0,037
Per11 -0,039 -0,030 0,131 0,102 -0,100 ,838a -0,468 -0,170 -0,112 0,041 -0,065 0,017 0,003 -0,008 -0,142
Per12 0,127 0,039 -0,105 -0,011 -0,024 -0,468 ,815a -0,407 -0,010 -0,167 0,035 -0,044 -0,084 -0,007 -0,004
Per13 -0,008 -0,017 0,088 -0,051 0,046 -0,170 -0,407 ,869a -0,162 0,004 -0,153 0,070 -0,120 -0,053 0,042
Per14 -0,013 -0,008 0,031 0,030 0,152 -0,112 -0,010 -0,162 ,862a -0,377 -0,054 -0,121 0,032 0,046 -0,047
Per15 -0,066 -0,035 -0,005 0,011 -0,148 0,041 -0,167 0,004 -0,377 ,801a -0,384 -0,007 -0,026 -0,022 0,025
Per16 0,078 0,059 -0,025 0,020 0,041 -0,065 0,035 -0,153 -0,054 -0,384 ,865a -0,045 -0,048 0,028 -0,024
Per18 -0,029 -0,006 -0,015 -0,086 0,095 0,017 -0,044 0,070 -0,121 -0,007 -0,045 ,735a -0,457 -0,073 -0,011
Per19 0,025 0,055 -0,030 0,028 0,034 0,003 -0,084 -0,120 0,032 -0,026 -0,048 -0,457 ,795a -0,158 0,007
Per20 -0,105 0,013 -0,052 -0,072 0,039 -0,008 -0,007 -0,053 0,046 -0,022 0,028 -0,073 -0,158 ,698a -0,399
Per21 -0,001 -0,048 -0,084 0,107 -0,037 -0,142 -0,004 0,042 -0,047 0,025 -0,024 -0,011 0,007 -0,399 ,687a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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    Fonte: dados da pesquisa 

 
Na análise de comunalidade (Communalities), todas as questões (Per), com 

índice inferior a 0,5 (baixa comunalidade) foram excluídas, sendo que, na primeira 

análise realizada foram retiradas as questões 06 e 17. Aplicado novamente o teste 

de comunalidade foram extraídas as questões 03, 07, 09 e 22. No último filtro 

realizado retirou-se a questão 10, resultando na quarta e última versão de análise, 

podendo ser visualizada na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Communalities 

Initial Extraction
Per1 1 0,544
Per2 1 0,676
Per4 1 0,525
Per5 1 0,733
Per8 1 0,706

Per11 1 0,695
Per12 1 0,726
Per13 1 0,678
Per14 1 0,605
Per15 1 0,645
Per16 1 0,530
Per18 1 0,764
Per19 1 0,706
Per20 1 0,673
Per21 1 0,706

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Após os processos aplicados, alguns resultados são analisados, como o da 

Variância Total Explicada (Total Variance Explained) apresentado na Tabela 6, o 

qual apresenta o grau de explicação atingido para determinação dos cinco fatores 

extraídos na Análise Fatorial. O determinante para o número de fatores é verificado 

no coeficiente Total (Initial Eigenvalues), quando esse apresenta índice superior a 

um (>1,0). Diante da totalidade de fatores (Component) encontrados, ou seja, dos 

quinze fatores que explicam 100% da variância, há significativa capacidade para a 

explicação da variância dos dados originais por meio de apenas cinco deles 

(66,083%), o que justifica a definição desses fatores. 

 
 

Tabela 6 - Variância Total Explicada 

Total % of 
Variance

Cumulative 
% Total % of 

Variance
Cumulative 

% Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 4,191 27,938 27,938 4,191 27,938 27,938 3,561 23,741 23,741
2 2,030 13,531 41,470 2,030 13,531 41,470 1,823 12,152 35,893
3 1,435 9,569 51,039 1,435 9,569 51,039 1,570 10,467 46,360
4 1,160 7,732 58,771 1,160 7,732 58,771 1,524 10,158 56,518
5 1,097 7,312 66,083 1,097 7,312 66,083 1,435 9,565 66,083
6 0,828 5,517 71,600
7 0,775 5,170 76,770
8 0,597 3,980 80,750
9 0,555 3,698 84,448

10 0,505 3,364 87,812
11 0,488 3,251 91,063
12 0,424 2,826 93,889
13 0,360 2,400 96,289
14 0,333 2,218 98,507
15 0,224 1,493 100,000

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings
Rotation Sums of Squared 

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Sendo assim, acredita-se que há um grau de relacionamento e explicação das 

variáveis suficientemente válidos para esse trabalho, entretanto, se faz necessário 

identificar quais indicadores (Per) contemplam cada um dos fatores. 

 

A análise da matriz de fatores rotacionada (Rotated Component Matrix), 

utilizando-se do método de rotação Varimax e Kaiser Normalization, permite a 

verificação de quais fatores são melhores explicados para cada um dos indicadores 

(Per) definidos, podendo ser verificados seus resultados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Rotated Component Matrixa 

1 2 3 4 5

Per12 0,788 -0,175 0,084 0,256 0,044

Per13 0,776 -0,171 0,101 0,187 0,023

Per15 0,774 0,120 0,151 -0,094 0,021

Per11 0,744 -0,173 -0,036 0,330 0,028

Per14 0,734 0,037 0,172 -0,043 -0,184

Per16 0,693 -0,037 0,181 -0,085 -0,093

Per2 -0,015 0,810 -0,107 0,049 0,078

Per4 -0,072 0,711 0,023 0,112 -0,029

Per1 -0,101 0,702 0,039 0,031 0,196

Per18 0,180 0,029 0,851 0,072 -0,036

Per19 0,289 -0,090 0,758 0,198 -0,033

Per21 0,134 0,123 -0,003 0,815 -0,096

Per20 0,047 0,114 0,306 0,750 0,050

Per5 -0,119 0,118 0,137 -0,094 0,823

Per8 0,026 0,102 -0,204 0,040 0,807

a. Rotation converged in 6 iterations.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
     Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Diferentemente do modelo teórico da Escala SERVQUAL, a Análise Fatorial 

aplicada a restaurantes fast food resultou em cinco fatores distintos que contemplam 

quinze questões (Per), diante das vinte e duas questões (Per) iniciais. 

 

Utilizando-se da ferramenta SERVQUAL comparativamente aos 5 Fatores 

encontrados na análise fatorial, sugere-se, no Quadro 4, a redistribuição e 

correlação das variáveis frente às suas respectivas dimensões / fatores desse 

Estudo. 
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Quadro 4 - Redistribuição de Variáveis SERVQUAL x ESTUDO 

Tangibilidade Per1, Per2, Per3, Per4 Per1, Per2, Per4 Fator 2 -  Tangibilidade

Confiança Per5, Per6, Per7, Per8, Per9 Per5, Per8 Fator 5 - Confiança

Presteza Per10, Per11, Per12, Per13

Garantia Per14, Per15, Per16, Per17

Per18, Per19 Fator 3 - Personalização

Per20, Per21 Fator 4 - Exclusividade

SERVQUAL ESTUDO

Per11, Per12, Per13, Per14, 
Per15, Per16 Fator 1 - Excelência

Per18, Per19, Per20, Per21, 
Per22Empatia

 
Fonte: elaborado pelo Autor 

 

 

Diante do reagrupamento do modelo original da escala SERVQUAL, 

apresenta-se nesse estudo uma nova nomenclatura aos cinco fatores encontrados, 

tendo em vista ajustar as perguntas (Per) contidas em cada um desses fatores. O 

primeiro deles, Fator 1 - Excelência contempla questões relacionadas às dimensões 

da SERVQUAL - Presteza e Empatia, ou seja, permeia a prontidão, disposição, 

confiança e gentileza dos funcionários; quanto ao Fator 2, mantém-se a mesma 

nomenclatura da dimensão SERVQUAL - Tangibilidade, pois envolve questões 

comuns, assim como o Fator 5 também mantém a nomenclatura da dimensão 

Confiança; enquanto para o Fator 3, assim como para o Fator 4, subdivide-se a 

dimensão Empatia em: Personalização e Exclusividade, ou seja, Personalização 

abrange as perguntas 18 e 19, que respectivamente correspondem ao atendimento 

individualizado aos clientes e, Exclusividade relaciona-se as perguntas 20 e 21, 

atendendo aos interesses dos clientes sendo prioritários e ter o conhecimento de 

suas necessidades individuais. 

 

Quanto ao trabalho de Berlezzi e Zilber (2011), no qual também foi utilizada a 

análise fatorial para a escala SERVQUAL, sendo que, as perguntas do questionário 

dos autores se compatibilizam às desse estudo em sua origem (SERVQUAL), mas 

se diferenciam em sua tradução e metodologia de aplicação. Algumas distinções e 

convergências podem ser identificadas quanto aos fatores determinados. 
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 Acredita-se que as diferenças encontradas entre os trabalhos resultem 

principalmente da metodologia aplicada, ou seja, para Berlezzi e Zilber (2011) foi 

realizada a pesquisa por meio do envio de e-mail´s e questionários eletrônicos, 

enquanto esse trabalho optou metodologicamente pela aplicação pessoal, sendo 

que, os entrevistados foram abordados em momentos próximos ao consumo de 

suas refeições e, consequentemente puderam apresentar suas considerações diante 

de um fato praticamente imediato à sua realização, considerando inicialmente suas 

expectativas e, a seguir, suas percepções. 

 

 

Berlezzi e Zilber (2011) destacam como fatores mais relevantes os ligados à 

conduta dos funcionários, a gestão, a estrutura para realizar o serviço e quanto à 

equipe de funcionários. Tais fatores divergem diante da nomenclatura adotada neste 

trabalho, entretanto, se assemelham no que diz respeito a sua caracterização, 

estando esses, intrinsecamente ligados às dimensões iniciais da escala 

SERVQUAL. 

 

A análise de consistência interna (alpha de Cronbach) das variáveis 

verificadas nesse trabalho é apresentada na Tabela 8, e aponta como mais 

relevantes, os fatores 1 e 3 (Excelência e Personalização), devendo serem 

interpretados com precaução diante do contexto os fatores 2, 4 e 5 (Tangibilidade, 

Exclusividade e Confiança). 

 

Para Hair Jr. et al. (2005), o valor aceitável para o alpha deve ser superior a 

0.8, entretanto, há divergência para a definição desse valor na literatura existente, 

variando entre 0.7 e 0.95 (TAVAKOL e DENNICK, 2011; HORA et al. 2010). 

Portanto, o nível aceitável do alpha nesse trabalho suportará valores iguais ou 

superiores a 0.7, mas com ressalvas quanto aos fatores que obtiveram valores 

inferiores a 0,7, ou seja, seu contexto deve ser ponderado antes de ser desprezado. 

 

As convergências, assim como as divergências encontradas sugerem que 

diferentes públicos possuem expectativas e percepções distintas, assim como, 

diferentes metodologias podem interferir na análise pontual das questões. 
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Tabela 8 - Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items

Fator 1 - 
Excelência 0,863 6

Fator 2 - 
Tangibilidade 0,639 3

Fator 3 - 
Personalização 0,702 2

Fator 4 - 
Exclusividade 0,609 2

Fator 5 - 
Confiança 0,571 2

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se verificar que há consistência interna quando avaliados os alphas de 

Cronbach, caso uma das questões (Per) seja retirada, ou seja, o valor do alpha 

reduz, como pode ser verificado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Item-Total Statistics 
Scale Mean if Item 

Deleted
Scale Variance if 

Item Deleted
Corrected Item-Total 

Correlation
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted

Per11 21,42 15,005 0,674 0,837

Per12 21,54 14,702 0,744 0,823

Per13 21,97 14,920 0,721 0,827

Per14 21,62 16,361 0,615 0,847

Per15 21,54 16,506 0,620 0,846

Per16 21,60 16,893 0,565 0,855

Per1 9,49 1,844 0,427 0,582

Per2 9,45 1,857 0,538 0,416

Per4 9,60 2,257 0,394 0,613

Per18 4,22 0,731 0,541 -

Per19 4,33 0,721 0,541 -

Per20 4,44 0,930 0,443 -

Per21 4,38 0,688 0,443 -

Per5 4,40 1,192 0,400 -

Per8 4,34 1,073 0,400 -
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   Fonte: dados da pesquisa 
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Quando realizada a análise geral dos setores, diante das cinco dimensões 

propostas pela SERVQUAL e suas vinte e duas questões (Per), pode se realizar  

uma análise preliminar, como a apresentada na Tabela 3. 

 

Diante do reagrupamento das questões (Per), atreladas aos cinco fatores 

encontrados, pode-se verificar nas Tabelas 10, 11 e 12 uma análise pormenorizada 

do desempenho frente às expectativas e percepções dos consumidores, sob a 

apresentação de médias, desvio-padrão e da análise de gap (P-E) nos setores de 

restaurantes fast food: temáticos, por quilo e lanchonetes. 

 

 

 

Tabela 10 - Análise de Setor (Temáticos) 
GAP

Média
Desvio-
Padrão

Média
Desvio-
Padrão

P - E

Per1. Renovação/ atualização de equipamentos. 5,58 0,907 4,73 1,008 -0,85

Per2. Instalações físicas visualmente atraentes. 5,83 0,806 4,85 0,873 -0,98

Per4. Aparência das instalações físicas de acordo com o tipo de serviço 
prestado. 5,71 0,915 4,70 0,932 -1,01

Per5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais, no prazo 
prometido. 5,99 0,886 4,24 1,157 -1,75

Per8. Prestação do serviço no prazo determinado. 6,01 0,916 4,44 1,223 -1,57

Per11. Pronto atendimento dos funcionários. 5,80 0,948 4,87 0,992 -0,93

Per12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes. 5,75 0,941 4,67 1,047 -1,08

Per13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem prontamente 
às dúvidas dos clientes. 5,09 1,036 4,23 1,024 -0,86

Per14. Confiança nos funcionários. 5,58 1,018 4,45 0,931 -1,13

Per15. Sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos 
funcionários. 5,93 0,836 4,57 0,838 -1,36

Per16. Cordialidade dos funcionários. 5,55 1,027 4,47 0,880 -1,08

Per18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção individualizada aos 
clientes. 5,43 0,993 4,39 0,969 -1,04

Per19. Funcionários prestam atenção individualizada aos clientes. 5,29 0,848 4,34 0,954 -0,95

Per20. Conhecimento das necessidades dos clientes. 5,47 0,903 4,49 0,800 -0,98

Per21. Interesses dos clientes são prioridade. 5,95 0,907 4,84 0,949 -1,11
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

A análise do setor específico de restaurantes fast food temáticos constata que 

os maiores índices de expectativa relacionados ao consumidor concentram-se no 

Fator 5 - Confiança, sugerindo-se que a expectativa, diante da vida moderna, está 

intrinsecamente ligada à escassez de tempo que os consumidores dispõem para 

suas refeições, necessitando de agilidade por parte dos estabelecimentos.                             
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Suas expectativas também se concentram no Fator 2 - Tangibilidade, acreditando-se 

que, por se tratar de um ambiente de shopping center, o nível de exigência dos 

consumidores em relação a esses restaurantes seja mais acentuado, ou seja, 

também preza-se pelo visual dos estabelecimentos, assim como a utilização de 

equipamentos modernos, sugerindo maior confiança quanto ao preparo dos 

alimentos. As expectativas dos consumidores ainda se destacam em relação à 

prioridade destinada aos seus interesses, ou seja, os consumidores esperam ser 

atendidos de maneira rápida e atenciosa. 

 

Diante das percepções desses consumidores, os maiores gaps relacionam-se 

ao mesmo Fator que apresenta a maior expectativa por parte dos consumidores, ou 

seja, o Fator 5 - Confiança nos restaurantes fast food Temáticos apresenta a maior 

lacuna entre o que se espera e o que se percebe. Esses indicadores podem remeter 

ao entendimento de que, diante de tamanha vulnerabilidade, pode estar havendo 

falta de articulação por parte dos funcionários, assim como das empresas em saber 

lidarem com o inesperado. 

 

Tabela 11 - Análise de Setor (Quilo) 
GAP

Média
Desvio-
Padrão

Média
Desvio-
Padrão

P - E

Per1. Renovação/ atualização de equipamentos. 5,62 0,955 4,60 0,872 -1,02

Per2. Instalações físicas visualmente atraentes. 6,03 0,710 4,82 0,743 -1,21

Per4. Aparência das instalações físicas de acordo com o tipo de serviço 
prestado. 5,68 0,846 4,67 0,653 -1,01

Per5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais, no prazo 
prometido. 5,56 0,849 4,40 0,859 -1,16

Per8. Prestação do serviço no prazo determinado. 5,71 0,824 4,58 0,861 -1,13

Per11. Pronto atendimento dos funcionários. 5,74 0,829 4,73 0,761 -1,01

Per12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes. 5,80 0,851 4,74 0,773 -1,06

Per13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem prontamente 
às dúvidas dos clientes.

5,02 1,005 4,29 0,811 -0,73

Per14. Confiança nos funcionários. 5,77 0,808 4,63 0,694 -1,14

Per15. Sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos 
funcionários.

6,16 0,763 4,89 0,710 -1,27

Per16. Cordialidade dos funcionários. 5,90 0,900 4,81 0,701 -1,09

Per18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção individualizada aos 
clientes. 5,72 0,972 4,50 0,723 -1,22

Per19. Funcionários prestam atenção individualizada aos clientes. 5,64 0,852 4,39 0,714 -1,25

Per20. Conhecimento das necessidades dos clientes. 5,47 0,914 4,43 0,875 -1,04

Per21. Interesses dos clientes são prioridade. 5,90 0,887 4,13 0,950 -1,77
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A análise do setor específico de restaurantes fast food por Quilo constata que, 

de uma maneira geral, a expectativa de seus clientes, que permeia cada um dos 

fatores é alta, reafirmando o nível de exigência pertinente ao público frequentador de 

shopping center nos diversos setores avaliados. Mesmo apresentando altos índices 

de expectativa dos consumidores, ressaltam-se as características relacionadas à 

atratividade do estabelecimento, sendo inerente ao seu padrão visual, além de esse 

público estabelecer como primordial o sentimento de segurança nas transações 

realizadas junto aos funcionários, ou seja, acredita-se que, por estarem envolvidas 

questões ligadas à saúde pública, a sensação de aproximação e segurança junto 

aos funcionários estabeleça uma maior credibilidade ao estabelecimento e 

tranquilidade diante do consumidor. 

 

Quanto às percepções dos consumidores, a análise do gap se mostra mais 

negativa no que tange aos interesses dos clientes serem prioridade, entretanto, esse 

gap, não necessariamente seja visto como um fator negativo para análise, pois fica 

subentendido que, por se tratar de um auto-serviço, possa haver um gap maior em 

função de não haver tanta proximidade por parte dos funcionários junto aos clientes, 

pois, os momentos em que há o encontro desses personagens, ocorre na hora de 

passar pela balança para pesar seu prato, ou mesmo no caixa, para pagar sua 

refeição. Essa análise também se reforça nas questões do Fator 3 - Personalização, 

onde apresentam um gap maior, entretanto, estão ligadas a uma exclusividade que 

não necessariamente seja o que um cliente de restaurantes fast food por Quilo se 

preocupe mais. 
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Tabela 12 - Análise de Setor (Lanchonetes) 
GAP

Média
Desvio-
Padrão

Média
Desvio-
Padrão

P - E

Per1. Renovação/ atualização de equipamentos. 5,84 0,860 4,92 0,863 -0,92

Per2. Instalações físicas visualmente atraentes. 5,93 0,752 4,80 0,859 -1,13

Per4. Aparência das instalações físicas de acordo com o tipo de serviço 
prestado. 5,56 0,839 4,65 0,677 -0,91

Per5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais, no prazo 
prometido. 5,91 0,893 4,40 1,003 -1,51

Per8. Prestação do serviço no prazo determinado. 6,09 0,802 4,26 1,065 -1,83

Per11. Pronto atendimento dos funcionários. 5,85 0,831 4,04 1,231 -1,81

Per12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes. 5,84 0,812 3,93 1,112 -1,91

Per13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem prontamente 
às dúvidas dos clientes. 5,43 0,985 3,51 1,104 -1,92

Per14. Confiança nos funcionários. 5,66 0,918 4,01 1,033 -1,65

Per15. Sentimento de segurança nas transações realizadas junto aos 
funcionários.

5,96 0,826 3,92 0,916 -2,04

Per16. Cordialidade dos funcionários. 5,83 0,865 3,92 0,916 -1,91

Per18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção individualizada aos 
clientes. 5,75 0,897 4,17 0,763 -1,58

Per19. Funcionários prestam atenção individualizada aos clientes. 5,57 0,797 3,99 0,781 -1,58

Per20. Conhecimento das necessidades dos clientes. 5,86 0,844 4,23 0,814 -1,63

Per21. Interesses dos clientes são prioridade. 5,92 0,799 4,21 0,848 -1,71
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 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Frente aos três setores avaliados, o que apresenta questões com índices de 

gap negativos mais acentuados é o de Lanchonetes. Essa análise sinaliza um alerta 

ao setor, pois não diferente aos outros setores, a expectativa dos consumidores é 

elevada na maioria de seus Fatores, enfatizando-se a característica principal para as 

Lanchonetes, que é a prestação do serviço no prazo determinado, ou seja, o termo 

fast food parte desse setor, e provavelmente seja sempre inerente a ele, entretanto, 

o setor apresenta um grande déficit em relação ao Fator 1 - Excelência, sinalizando 

que os consumidores não se sentem seguros, não percebem cordialidade, ou 

mesmo interesse por parte dos funcionários, o que indica uma fraqueza desse setor. 

As variáveis que apresentam maior gap na análise dos clientes podem estar 

sinalizando a esses estabelecimentos que não está havendo foco nos clientes, mas 

apenas em processos, afinal, as lanchonetes se caracterizaram ao longo dos 

tempos pela sua excelência nos processos (velocidade de atendimento) e não 

propriamente no atendimento individualizado. 

 

Vale também destacar que o público entrevistado no trabalho de Berlezzi e 

Zilber (2011), de maneira geral, apresentou alta expectativa em relação ao 

atendimento cordial realizado pelos funcionários, assim como, destaca-se a 
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expectativa quanto ao serviço realizado no tempo determinado, o que é convergente 

a esse estudo nos três setores analisados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar fatores determinantes da 

qualidade dos serviços em restaurantes fast food, sob a ótica dos consumidores, 

interpretando o gap existente entre expectativa (E) e percepção (P) da qualidade, 

para cada setor estudado nos restaurantes fast food. O objetivo foi contemplado 

diante da apresentação dos cinco fatores encontrados: Fator 1: Excelência, Fator 2: 

Tangibilidade, Fator 3: Personalização, Fator 4: Exclusividade e Fator 5: Confiança, 

sendo que, os fatores que evidenciaram estatisticamente maior relevância são 

Excelência e Personalização, enquanto os demais fatores, mesmo sendo 

apresentadas evidências estatísticas menos relevantes, devem ser levados em 

consideração para uma análise mais pormenorizada do estudo. 

 

Também foi possível interpretar as convergências e divergências dos gaps 

existentes entre os setores pesquisados. Convergentemente, os três setores 

apresentaram déficit na qualidade de serviços dos restaurantes fast food, diante de 

todas as questões analisadas, o que sugere a elevada expectativa por parte dos 

consumidores atrelada à vida moderna, com escassez de tempo para realização de 

suas refeições e necessidade de grande agilidade por parte dos estabelecimentos 

que ofertam os serviços. 

 

Por outro lado, suas divergências são peculiaridades de cada setor analisado, 

sendo que, para os restaurantes fast food temáticos, justamente atrela-se a falta de 

confiança por parte dos consumidores, corroborando-se o contexto apresentado da 

vida moderna e suas demandas específicas. Positivamente, os fatores que mais se 

aproximam do atendimento às expectativas dos consumidores para este setor 

relacionam-se à atratividade visual desses estabelecimentos, assim como, a busca 

pela excelência de atendimento. 
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 Para os restaurantes fast food por quilo, a análise do gap se mostra mais 

negativa quanto à prioridade aos interesses dos clientes, entretanto, esse gap, não 

necessariamente seja visto como um fator de grande representatividade para 

análise, pois fica subentendido que, por se tratar de um auto-serviço, possa haver 

um gap maior em função de não haver tanta proximidade por parte dos funcionários 

e clientes. Positivamente, os restaurantes fast food por quilo apresentam maior 

proximidade ao atendimento das expectativas dos consumidores diante da 

preocupação quanto à agilidade do atendimento. 

 

Finalmente, as lanchonetes apresentam os índices de gap negativos mais 

acentuados entre os setores, o que sinaliza um alerta, principalmente em relação às 

questões relacionadas ao contato direto dos funcionários com os consumidores. 

Positivamente, e convergente ao setor de restaurantes fast food temáticos, os 

fatores que mais se aproximam das expectativas dos consumidores estão ligados à 

atratividade visual dos estabelecimentos, ou seja, seu aspecto positivo endossa seu 

contra ponto, que é justamente o déficit na excelência no atendimento. 

 

O estudo realizado apresenta limitações diante de sua abrangência 

geográfica ser de uma região específica, o que sugere para futuros estudos a 

possibilidade em apresentar uma maior abrangência, a fim de estender os 

resultados para uma dimensão mais ampla, seja por estratificação, ou mesmo em 

diferentes restaurantes, segmentos alimentícios, entre outros. 

 

Acredita-se que este trabalho contribua positivamente para o âmbito 

empresarial, na viabilização de estratégias sendo direcionada a gestão de pessoas, 

aos fluxos de processos, de maneira geral, ou mesmo visando maior amplitude 

(participação) de mercado, que possam corrigir os gaps apontados, aperfeiçoar a 

experiência de serviço aos consumidores e, consequentemente, trazer melhores 

resultados ao negócio. 

 

Na esfera acadêmica, esse trabalho possibilita novas oportunidades de 

estudos e pesquisas, diante da região ainda carecer de um número mais expressivo 

de trabalhos realizados nesse segmento, além de contribuir empiricamente com 

trabalhos já existentes na região, ampliando-se e corroborando-se a análise de 
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resultados anteriormente encontrados, como os de Berlezzi e Zilber (2011), além de 

se acrescentarem novas expectativas e ampliação do conhecimento acerca do 

segmento. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
Orientações: Esta pesquisa aborda a sua opinião acerca dos restaurantes que 
prestam serviços de fast food. Por favor, sinalize até que ponto esses restaurantes 
devem possuir a característica descrita por cada declaração a seguir. Em seguida, 
pontue sua percepção quanto ao restaurante visitado. Atribua de 1 (Discordo 
totalmente) a 7 (Concordo totalmente). 
Não existem respostas certas ou erradas - a importância está no número que melhor 
represente suas expectativas e percepções acerca dos restaurantes que oferecem 
serviços de fast food. 
         Discordo       Concordo 
         totalmente     totalmente 

1    2        3         4         5         6         7 

1. Renovação/ atualização de equipamentos                                  
1    2        3         4         5         6         7 

2. Instalações físicas visualmente atraentes.                                  
1    2        3         4         5         6         7 

3. Funcionários bem vestidos e aparentados.                                  
1    2        3         4         5         6         7 

4. Aparência das instalações físicas de acordo                                 
com o tipo de serviço prestado. 

1   2        3         4         5         6         7 
5. Cumprimento do serviço, em situações pontuais,                                 

no prazo prometido. 
1   2        3         4         5         6         7 

6. Solidariedade e tranquilidade na resolução de                                 
problemas junto aos clientes. 

1   2        3         4         5         6         7 
7. Confiança no(s) restaurante(s).                                   

1    2        3         4         5         6         7 
8. Prestação do serviço no prazo determinado.                                 

1    2        3         4         5         6         7 
9. Informações do estabelecimento de maneira precisa.                                

1    2        3         4         5         6         7 
10. Exatidão de informação na prestação dos serviços.                                 

1    2        3         4         5         6         7 
11. Pronto atendimento dos funcionários.                                  

1    2        3         4         5         6         7 
12. Funcionários dispostos em ajudar aos clientes.                                 

1    2        3         4         5         6         7 
13. Funcionários, mesmo quando ocupados respondem                                

prontamente às dúvidas dos clientes. 
         1        2        3         4         5         6         7 

14. Confiança nos funcionários.                                    
1    2        3         4         5         6         7 

15. Sentimento de segurança nas transações                                  
realizadas junto aos funcionários. 
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1   2        3         4         5         6         7 
16. Cordialidade dos funcionários.                                   

1    2        3         4         5         6         7 
17. Treinamento adequado aos funcionários,                                  

para o desempenho de suas funções. 
1   2        3         4         5         6         7 

18. Restaurante(s) se preocupa(m) na atenção                                  
individualizada aos clientes. 

1   2        3         4         5         6         7 
19. Funcionários prestam atenção individualizada                                 

aos clientes. 
1   2        3         4         5         6         7 

20. Conhecimento das necessidades dos clientes.                                 
1    2        3         4         5         6         7 

21. Interesses dos clientes são prioridade.                                  
1    2        3         4         5         6         7 

22. Horário de funcionamento conveniente a todos clientes.                                
 
De maneira geral, atribua uma nota de 1 a 10, em relação ao quanto sua expectativa 
é atendida nesse restaurante. 
 
Nota:_________________ 
 
Sexo: 
Masculino (  ) Feminino (  ) 
 
Idade: 
a) até 25 anos (  ) 
b) 26 a 50 anos (  ) 
c) 51 +  (  ) 

 
Grau de Instrução: 
a) Ensino Fundamental (  ) 
b) Ensino Médio  (  ) 
c) Ensino Superior (  ) 

 
Renda Familiar: 
a) 1 a 5 Salários Mín. - 678,00 a 3390,00  (  ) 
b) 5 a 10 Salários Mín. - 3390,00 a 6780,00 (  ) 
c) 10 ou + Salários Mín. - 6780,00 ou +  (  ) 

 
Frequência em restaurantes fast food: 
a) 1 a 2x semana (  ) 
b) 3 a 4x semana (  ) 
c) 5x ou +  (  ) 
 
Período frequentado: 
a) Almoço (  ) 
b) Jantar (  ) 
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Dia avaliado: 
a) 2ª-feira (  )  e) 6ª-feira    (  ) 
b) 3ª-feira (  )  f)  Sábado   (  ) 
c) 4ª-feira (  )  g) Domingo (  ) 
d) 5ª-feira (  ) 
 
Restaurante fast food avaliado: 
1) Restaurantes Temáticos: 
a) All Parmegiana  (  ) 
b) Giraffas   (  ) 
c) Patroni   (  ) 
d) Kanpek   (  ) 
e) Spoleto   (  ) 
 
2) Restaurantes por Quilo:  
f) Frango Frito  (  ) 
g) Rancho Caipira  (  ) 
h) Divino Fogão  (  ) 

 
3) Lanchonetes: 
i) Roasted Potato  (  ) 
j) Mc Donald’s  (  ) 
k) Big X Picanha  (  ) 
l) Bob’s   (  ) 
m) Ragazzo   (  ) 
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