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RESUMO 

 

 

 

Nas últimas décadas, cada vez mais as organizações estão sobre a influência da competição 
empresarial e das exigências externas de mercado, sendo a qualidade de serviço fundamental 
para a sobrevivência e o crescimento destas organizações. Porém, quando se trata do 
segmento de restaurantes a pesquisa científica ainda é escassa. Esta pesquisa tem como 
objetivo avaliar a qualidade dos serviços oferecidos pelos restaurantes de carne a la carte  da 
cidade de Porto Alegre, RS - Brasil a fim de identificar os elementos responsáveis pela 
satisfação e grau de importância dos clientes. A investigação, primeiramente, se baseou na 
análise bibliográfica sobre qualidade em serviços. Posteriormente, aplicou-se o questionário 
SERVQUAL adaptado para restaurantes. Como resultado, identificou-se uma discrepância 
negativa na grande maioria dos itens do instrumento SERVQUAL. Os restaurantes 
apresentaram diferenças significativas entre a avaliação da importância e da satisfação. 
Finalmente, a pesquisa justifica-se pela importância em se estudar o setor de restaurantes, 
pois se trata de elemento fundamental na estrutura turística, e como tal deve estar mais bem 
preparado para atender seus clientes. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Restaurantes, Qualidade de serviços, SERVQUAL. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent decades, organizations have increasingly been affected by business competition and 
external market demands, and the quality of services has become fundamental for the survival 
and growth of these organizations. However, little research has been done on the restaurant 
sector. This study therefore evaluates the quality of services offered by barbeque restaurants 
(Brazilian churrascarias) in the city of Porto Alegre in the Brazilian State of Rio Grande do Sul, 
seeking to identify the elements responsible for client satisfaction and the level of importance 
attributed to each element. First, a bibliographic review was carried out on the subject of quality 
of services. A SERVQUAL questionnaire, adapted to restaurants, was then applied. The results 
identified a shortfall in the majority of the items in the SERVQUAL questionnaire. The 
restaurants presented significant differences between the attribution of importance and 
customer satisfaction.  Finally, the research is justified by the importance of studying the 
restaurant sector, as it is a fundamental element in the tourism structure, and as such, needs to 
be better prepared to serve its customers.   

Key Words: Restaurants, Quality of services, SERVQUAL.   
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo se propõe a apresentar o tema a ser abordado nesta 

pesquisa, bem como trazer questões contextuais sobre a temática apresentada 

nesta dissertação.  O presente trabalho busca, nesta etapa, tratar de temas 

relacionados ao turismo, sua atividade no setor de serviço, modelos de 

avaliação de qualidade e mensuração desta qualidade em restaurantes, o 

objeto deste trabalho. Complementando esta pesquisa, será abordado o 

instrumento de estudo quem vem a ser a escala SERVQUAL aplicado em 

restaurantes, o problema de pesquisa, os objetivos propostos, bem como suas 

justificativas, que têm por fim nortear a relevância deste estudo. 

 

1.1.  Contextualização 

O turismo é uma atividade econômica importante e crescente nos 

últimos anos em várias regiões do Brasil. Considerando-se pesquisas 

realizadas pelo IBGE, as atividades do turismo vêm crescendo de forma a 

exercer um impacto positivo na economia do país. Estima-se que até o final do 

ano de 2010 apresentará um crescimento anual do produto interno bruto (PIB) 

brasileiro de 4,9%. Dessa forma tendo-se investimentos por parte do governo e 

de empresas privadas no setor turístico, haverá grandes possibilidades de 

aumento de empregos nos setores de alimentação, transporte e hospedagem. 

O Brasil possui um grande potencial turístico, pois mundialmente o turismo é 

hoje a atividade econômica mais relevante do planeta. Ele já representa 10% 

do PIB mundial. O setor influencia diversas áreas da economia e vem 

ganhando grandes proporções. Desde que começou a ser reconhecido como 

atividade econômica relevante, tem se expandido por todas as partes do 

mundo, alcançando até mesmo as comunidades mais incipientes, pois toda 

localidade tem características ímpares que se configuram como potencial 

turístico passível de ser explorado pelo setor (OMS, 2003). 
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 Além disso, é a atividade que mais emprega (8%), pois mobiliza 12% de 

investimentos. O turismo mundial apresenta um crescimento de 4% ao ano, 

sendo uma média de 3,3% em países desenvolvidos e 7% em mercados 

promissores (WTTC, 2009). O desenvolvimento desta atividade econômica 

contribui significativamente na qualidade de vida das pessoas. Fortalecendo, 

O’Connor (2001) e Theobald (2001) ratificam ainda que a relevância da 

atividade turística é evidente não apenas economicamente, mas também 

socialmente, colaborando na relação dos desequilíbrios regionais em um país e 

numa melhor  distribuição de renda. 

Como já mencionado, este setor de turismo é o maior empregador de 

pessoas em todo o mundo. É o que mais contribui mundialmente, com mais de 

10% do produto interno bruto mundial. Entretanto, o setor enfrenta alguns 

problemas, que ocultam seu impacto econômico, pois é grande sua diversidade 

e fragmentação (THEOBALD, 2001). 

Na análise deste setor deve-se observar a oferta turística, que consiste 

na quantidade de  produtos e serviços turísticos que as empresas oferecem a 

dado preço, em um determinado espaço de tempo. Segundo Lage e Milone 

(2001), esta oferta classifica-se nas seguintes categorias: atrativos turísticos, 

equipamentos e serviços turísticos, e infra-estrutura de apoio turístico. Na 

categoria equipamentos e serviços turísticos encontram-se os restaurantes. 

Ainda segundo Theobald (2001), o setor de turismo é composto por 

meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de transporte, 

organizações para o lazer, lojas de souvenires e uma enorme gama de outras 

empresas. Metade dos gastos no setor de turismo refere-se à hotelaria, sendo 

que 60,0 a 75,0% dos consumos locais dos turistas estão vinculados a 

despesas de hospedagem e alimentação (DIAS, 1990). O dimensionamento da 

importância econômica e social do setor de alimentação oscila entre 2 e 3 % do 

PIB de cada país, dependendo de seu estado de desenvolvimento. 

Enquanto a acomodação é atendida pelo setor de hospedagem, a 

alimentação é pelo setor de restauração – atualmente generalizado na 

literatura como sinônimo de gastronomia. 
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Em plena expansão, a indústria turística gera uma oferta diversificada, 

interligando diversos setores. Segundo Trigo (1993), a atividade turística 

tornou-se um espaço privilegiado da produção, na medida em que se tornou 

uma das ocupações sofisticadas do terceiro setor. Neste cenário, amplo e 

variado, se desenvolveu a indústria da alimentação. 

Os serviços de alimentação estão presentes na atividade turística, desde 

a produção de alimentos, como os serviços de alimentação nas localidades 

turísticas, nas áreas de alimentos e bebidas de hotéis, até as refeições 

servidas nos transportes dos turistas. Os restaurantes pertencem ao leque da 

infra-estrutura oferecida ao turista e tem uma importância particular, pois 

atendem á necessidade básica da alimentação, ao mesmo tempo em que 

também atendem o lazer e o entretenimento. 

Para Castelli (2003) a definição de restaurante dentro do turismo é 

entendida como sendo “o estabelecimento destinado á prestação de serviços 

de alimentação e que, por suas condições de localização ou tipicidade, possa 

ser considerado de interesse turístico”. 

A alimentação fora da residência é uma realidade cada vez mais 

freqüente nas grandes cidades, pois as atividades do cotidiano não permitem 

que as pessoas tenham tempo nem disposição de se dedicarem ao ato de 

cozinhar. Além disso, os locais de alimentação têm se tornado cada vez mais 

atraentes, tanto pela gastronomia, quanto pelos momentos de lazer. 

Outro motivo que ajudou o desenvolvimento crescente deste segmento 

foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Como atualmente as 

mulheres têm grande parte do seu tempo dedicado ao trabalho, muitas famílias 

fazem as refeições fora de casa.  

No que diz respeito à qualidade em restaurantes, deve-se considerar os 

aspectos ligados aos serviços (a percepção de seus clientes dada pelas 

diferentes relações com os distintos aspectos que compõem esse produto) e 

sua adequação ao uso. Com isso, podemos então perceber que a qualidade 

em restaurantes, permeia todos os aspectos de um processo e de um produto. 

A qualidade não é um resultado único, isolado, e sim, está inserido em todo o 
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ciclo da produção e do consumo, em sua totalidade (RUSCHMANN; SOLHA, 

2004). De forma ideal, o conceito de um serviço de alimentação está 

intimamente relacionado ás necessidades e expectativas de seu público-alvo, e 

é impossível separá-las (CHON, 2003). 

O comportamento e a atitude dos funcionários exercem reconhecida 

influência sobre os resultados organizacionais, tais como a qualidade dos 

serviços e a competitividade da empresa.  Tal comportamento varia de acordo 

com diversos fatores: características pessoais, profissionais e cultura da 

organização (TRINDADE E SILVA, 2005). 

Assim, as empresas prestadoras de serviço começam a perceber a 

necessidade de se adequarem à evolução de mercado, pois é sua capacidade 

de competir que vai determinar o nível de sucesso. Essa capacidade de 

competir depende de inúmeros fatores internos e externos da organização. 

Entretanto, o maior fator diferencial do setor de serviços é, de forma geral, o 

seu capital humano. A competitividade de uma empresa turística está 

diretamente relacionada à capacidade de seus funcionários de desenvolverem 

suas atividades em um nível de qualidade compatível com as exigências de 

mercado. 

Segundo Davidon e Uttal (1990), após diversos estudos de modelos de 

qualidade chegaram à conclusão de que os melhores modelos se centram em 

avaliar três aspectos distintos no serviço: o processo da prestação do serviço, o 

produto ou o resultado e a satisfação do cliente.  Para Parasuraman, Zeithaml 

e Berry (1985; 1988), criadores da escala SERVQUAL, a medição da qualidade 

do serviço corresponde às diferenças entre o serviço esperado e o recebido. Já 

Cronin e Taylor (1992), criadores da escala SERVPERF, afirmam que somente 

o desempenho é o parâmetro de medição mais adequado. Gronroos (1984), 

um dos pioneiros a estudar este tema, argumenta que a qualidade do serviço 

prestado é avaliada pelo consumidor na base da comparação, ou seja, o 

consumidor compara o que deseja receber com o que efetivamente recebe, o 

que se relaciona com o modelo dos gaps, proposto por Parasuraman, Zeithaml 

e Berry (1985, 1988, 1990). 
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Neste estudo, foi feito uma pesquisa sobre qualidade de serviços em 

restaurantes (objeto de estudo), utilizando como instrumento uma adaptação 

da escala SERVQUAL, com a finalidade de avaliar a qualidade no segmento de 

restauração de Porto Alegre. Tem-se conhecimento de pesquisas e artigos 

científicos sobre a utilização desta metodologia nos mais diversos tipos de 

indústrias, e em menor parte nas empresas prestadoras de serviço, até por que 

estas apresentam características muito peculiares: intangibilidade, 

inseparabilidade, heterogeneidade e o quesito perecível. Os serviços são assim 

reconhecidos como o setor que se caracteriza pelo fornecimento de um 

benefício intangível, e por isso mesmo difícil de quantificar por medidas de 

desempenhos eficazes (SALAZAR, 2000).  

Para sustentar a importância da temática proposta, apresenta-se a inter-

relação existente entre serviços, qualidade e restaurantes, evidenciada pela 

fundamentação teórica apresentada no capítulo dois. Esta fundamentação 

abordou as temáticas: turismo (Beni, 2001; Castelli 2003; Theobald, 2001 e 

Milone, 2000),  serviços (Gronroos, 1993; Las Casas, 1991; Corrêa e Corrêa, 

2004; Kloter, 1998; Lovelock, 2001; Fitzsimons e Fitzsimons, 2005; Cooper et 

al, 2003 e Parasuraman et al, 1990),alimentos & bebidas (Maricato, 2001; 

Teichmann, 2000; Barreto, 2001; Corner, 2004 e Schuter, 2003), restauração 

(Savarin, 1995; Castelli, 2003; Walker e Lundberg, 2003; Davis, 2001; Fonseca, 

2000 e Krause, 2007),  qualidade  (Paladini, 2000; Deming, 1993), modelos de 

qualidade e excelência (Parasuraman et al, 1990; Gronroos, 1984, Cronin& 

Taylor, 1992; Lovelock, 2001 e Camison, Cruz e Gonzales, 2007). 

 

1.2.  Definição do Problema de Pesquisa 

Após a apresentação da contextualização e dos dados expostos, percebeu-

se como o serviço turístico vem crescendo e alcançando resultados que criam 

mercado para novos investimentos, como também profissionais cada vez mais 

qualificados para atuar no segmento.  Diante do crescimento deste setor da 

economia, percebe-se que a qualidade é fator essencial para a competitividade 

empresarial. Neste sentido, os prêmios e a avaliação de qualidade se 

apresentam como uma importante ferramenta para uma gestão embasada na 

qualidade, tendo como objetivo principal a plena satisfação do cliente. 
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No setor de restaurantes, esta exigência se torna elemento fundamental na 

busca da empresa por uma melhoria na prestação do serviço. Por tratar da 

saúde das pessoas, este tipo de estabelecimento comercial deve atender aos 

requisitos de higiene alimentar e estar dentro das normas exigidas pelas 

secretárias de Saúde Pública. Por isso, necessitam de um serviço adequado 

para que possam atender melhor o seu cliente, oferecer um produto de 

qualidade e assim conquistar espaço no mercado competitivo. 

Porém, segundo Parasuraman et al (1985), é freqüente as empresas não 

saberem o que o cliente pensa nem o que ele deseja, e a gerência que lidera a 

empresa, muitas vezes não conhece seu cliente verdadeiramente. O que se 

percebe é que existe uma lacuna entre as expectativas do consumidor e as 

percepções da gerência. 

 Desta forma trabalha-se a seguir, o problema chave desta pesquisa. 

• O modelo SERVQUAL é uma ferramenta adequada para medir a 

qualidade dos restaurantes pesquisados? Qual a percepção dos clientes  

sobre a qualidade dos serviços oferecidos nos restaurantes?  

1.3.  Justificativa 

Nos últimos anos, cada vez mais as organizações estão sob influência 

da competição empresarial e das exigências externas de mercado, sendo a 

qualidade do produto e/ou serviço imprescindível para a sobrevivência e 

crescimento destas instituições. Neste cenário, o ambiente empresarial vive 

dias turbulentos e complexos, o que impõe melhor compreensão e um efetivo 

gerenciamento das atividades da empresa, avaliando seus serviços buscando 

constantemente a qualidade. 

As empresas reconhecem que podem competir de modo mais eficaz, 

distinguindo-se pela qualidade dos serviços e pela maior satisfação de seus 

consumidores. Dessa forma o prestador de serviço pode priorizar seus 

esforços para atender aqueles atributos considerados mais importantes por 

seus clientes. Castelli (2003) enfatiza que toda a organização luta por 

sobrevivência. Para tanto, ela precisa ser competitiva e a competitividade está 

diretamente relacionada á produtividade que, por sua vez, resulta da relação 
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qualidade / custos.  Como objeto de estudo desta pesquisa, os restaurantes 

que são definidos também como empresas prestadoras de serviço, devem 

apostar fundamentalmente na qualidade do elemento humano, já que a 

excelência do serviço depende da interação destes com o cliente. Por este 

motivo, existe uma tendência a valorização, cada vez maior, dos prêmios de 

qualidade.  

Existem hoje inúmeros tipos de restaurantes com conceitos e 

classificações diferentes, que estarão disponíveis para os clientes de acordo 

com a necessidade de cada um deles. Por isso, é necessário conhecer o 

público-alvo para que cada empresa possa se adequar ao seu cliente 

proporcionando-lhe no mínimo, um bom serviço. 

Portanto, esta pesquisa contribuirá com a qualidade dos serviços dos 

restaurantes, no sentido de prover aos gestores e profissionais da área, 

conhecimento científico a respeito da prática que exercem Finalmente, a 

pesquisa justifica-se pela importância em se estudar o setor de restaurantes, 

pois se trata de elemento fundamental na infra-estrutura turística, e como tal 

deve estar mais bem preparada para atender seus clientes. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo geral 

• Analisar a qualidade dos serviços oferecidos nos restaurantes de carnes  

na cidade de  Porto Alegre/RS – Brasil. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

• Identificar a satisfação e importância dos diversos atributos que 

constituem a oferta do serviço pelo ponto de vista dos clientes; 

• Comparar a qualidade dos restaurantes pesquisados em Porto Alegre; 

• Analisar as dimensões de qualidades mais importantes na visão dos 

clientes, no setor de restauração. 
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2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, o objetivo é realizar um embasamento dos pressupostos 

que serão apresentados neste trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica. 

Serão descritos, neste momento, todos os temas relacionados ao objeto de 

estudo - restaurantes, como turismo, atividade turística, serviços e avaliação da 

qualidade no setor de restauração. 

2.1. Turismo 

A Organização Mundial do Turismo – OMT (2003) define turismo como 

sendo a “soma das relações e de serviços resultantes de um câmbio de 

residência temporário e voluntário motivado por razões alheias a negócios ou 

profissionais”. Na literatura são encontradas definições tratando o turismo como 

indústria, fenômeno social, atividade ou setor econômico.  Conceituam-no 

também de forma técnica e geral o enxergando como fenômeno difícil de ser 

entendido e constituído por setores, serviços e atividades, ou como a adição de 

relações e fenômenos provenientes da interação entre turistas, governos e 

comunidades locais no processo de receber e atrair os turistas, envolvendo 

todos os prestadores de serviços englobados na atividade (COOPER et al., 

2001; THEOBALD, 2001; BENI, 2003). O fato de o turismo estar ligado, 

praticamente, a todos os setores da atividade social humana é a principal 

causa da grande variedade de conceitos.  

O turismo é uma atividade sócio-econômica, pois gera a produção de bens 

e serviços para o homem visando à satisfação de diversas necessidades do ser 

humano (LAGE E MILONE, 2000). Sem dúvida, essa atividade apresenta uma 

grande capacidade no cenário econômico mundial. Observa-se no turismo 

atual a existência de uma rica e grandiosa indústria que se relaciona com todos 

os setores da economia mundial e que deverá continuar atendendo aos 

interesses da humanidade nos próximos anos. Esta indústria, atualmente, 

representa o maior segmento na geração de empregos na escala mundial e a 

sua importância é percebida não só em nível econômico, mas também social, 

pois pode contribuir para a melhoria da distribuição de renda e principalmente, 

com a qualidade de vida das pessoas (OMT, 2003). 
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Além do planejamento, para que o turismo aconteça, é imprescindível 

que o destino turístico disponha de infra-estrutura para melhor atender os 

turistas e visitantes. Torna-se, por isso, necessário contextualizar e conceituar 

o produto turístico neste trabalho, para entendermos melhor a relação do 

turismo com a infra-estrutura de apoio, aqui em específico os restaurantes. 

O setor turístico é um conjunto de bens e serviços, formado pelos 

seguintes componentes: meios de hospedagem, serviços de alimentação, 

serviços de transporte, organizações para o lazer e outras empresas 

relacionadas apresentando variadas características. A atividade turística é um 

conjunto de inter-relações entre diversos fatores que precisam ser apreciados 

de forma conjunta sob uma visão sistêmica (THEOBALD, 2001).  

Apresenta-se a figura 1, visando um melhor entendimento dessas inter-

relações no setor turístico onde são considerados os elementos de oferta 

(constituída pelo conjunto de produtos/serviços e demais organizações públicas 

e privadas envolvidas com a atividade turística),a demanda (composta por um 

conjunto de consumidores ou prospects de bens e serviços turísticos), as 

operações de mercado (organizações que facilitam a inter-relação entre a 

demanda e a oferta, como exemplo pode-se citar os intermediários, empresas 

que organizam eventos, companhias de transporte, órgãos privados e públicos, 

que diante do seu trabalho organizam e promovem o turismo), os espaços 

geográficos, bem como os fatores externos que são incontroláveis (OMT, 

2003). 

Na análise deste setor deve-se considerar a oferta turística, que consiste 

na quantidade de bens e serviços turísticos que as empresas são capazes de 

oferecer a dado valor, em determinado espaço de tempo. Segundo Lage e 

Milone (2001), esta oferta pode ser classificada nas seguintes categorias: 

atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos e infra-estrutura de apoio 

turístico. Na categoria equipamentos e serviços turísticos encontram-se os 

restaurantes. Nesta atividade, esta inserida a indústria da alimentação – mais 

precisamente – a restauração, que tem merecido destaque devido o seu 

significativo crescimento, valorização e desenvolvimento.  
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     Figura 01 – Marcas da Indústria Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             Fonte: OMT (2003) 
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Inserindo neste contexto, os restaurantes representam um fundamental 

elo para o desenvolvimento econômico, e principalmente, estando vinculados 

ao turismo, servem como apoio ou mesmo como destino turístico (viagens 

gastronômicas), por isso a importância de desencadear uma série de reflexões 

e novas propostas para o desenvolvimento do setor. 

Se por um lado, esta atividade possui inúmeros segmentos e com isso, 

torna-se uma atividade muito próspera, por outro, fica muito difícil de mensurar 

este impacto econômico total devido á sua fragmentação, tendo em vista que 

muitos dos serviços e equipamentos são utilizados por turistas e pela própria 

comunidade local, ou seja, é realmente muito difícil aferir os gastos dos turistas 

e visitantes isoladamente (THEOBALD, 2001). 

2.2. Serviços Turísticos 

Nas últimas décadas, vive-se a Era dos Serviços. A transição de uma 

economia baseada na produção para uma baseada em serviços é uma das 

tendências mais relevantes da vida americana segundo Albrecht (1994), e 

certamente do mundo empresarial moderno (pós-indústria). É crescente a 

importância do setor de serviços na economia dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Em países desenvolvidos como os EUA, ele é responsável 

por 70% do Produto Interno Bruto (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005).  

Compreender o que é serviço, não se torna uma tarefa fácil. Os serviços 

possuem características particulares (COOPER, 2001; SHARPLEY e 

FORSTER, 2003). A Associação Americana de Marketing define serviços como 

vantagens, aquelas atividades ou satisfação que são ofertadas mediante a 

compra de um serviço ou vinculadas com a venda de algum bem (produto) 

(LAS CASAS, 1991). Para muitos autores, a consideração de bem significa 

alguma coisa, um objeto, artigo ou material e o serviço uma ação, esforço ou 

desempenho (HOFFMAN; BATESON, 2002). Serviços também podem ser 

entendidos como atividades intangíveis que atendam e satisfaçam às 

necessidades e desejos dos consumidores finais (COBRA, 2003). Conforme 

Zeithaml e Bitner (2000), “serviços são atos, processos e performances, como 

também todas as atividades econômicas cujo produto não é físico ou 

construído”.  
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O serviço é consumido no momento em que é produzido e provê valor 

agregado que é essencialmente intangível e dedicado primordialmente para 

quem o compra. Nessa mesma linha, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

acrescentam que “o serviço deve ser uma experiência perecível, intangível, 

desenvolvida para um consumidor que desempenhará o papel de co-produtor”. 

Kotler e Armstrong (1998) acrescentam que “um serviço é qualquer ação que 

uma parte pode oferecer a outra parte, essencialmente intangível, sem 

transmissão da propriedade”. Sua prestação pode estar ou não ligada a 

produtos físicos. Assim, serviços são desempenhos no tempo e espaço que 

geram valor para o cliente por meio de uma transformação, uma experiência de 

serviço. O serviço é um desempenho transformador, intangível em essência, 

mesmo quando ligado a um produto físico. Um serviço também precisa ser 

entendido por suas características conforme Cobra (2001), Kotler (2000), 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) e Hoffman e Bateson (2002): 

heterogeneidade, inseparabilidade, variabilidade, intangibilidade e seu aspecto 

perecível. Portanto, percebe-se que várias características distinguem bens de 

serviços, como se pode observar no quadro 1 nesta comparação de Churchill e 

Peter (2005). 

Quadro 01:     Características que distinguem bens  serviços. 

Característica Serviços Bens 

Relação com os clientes Geralmente envolvem uma 
relação continua com os clientes 

Geralmente envolvem uma 
relação impessoal e breve, 
embora a força e a duração das 
relações estejam crescendo. 

Perecibilidade Serviços só podem ser usados no 
momento em que são oferecidos. 

Bens podem ser colocados em 
estoque e usados num momento 
posterior. 

Intangibilidade O cliente possui apenas 
lembranças e resultados, como 
um cabelo bem cortado ou um 
maior conhecimento. 

O cliente possui objetos que 
podem ser usados, revendidos 
ou dados para outros. 

Inseparabilidade Serviços geralmente não podem 
ser separados da pessoa que os 
fornece. 

Bens normalmente são 
produzidos por determinadas 
pessoas e vendidas por outras. 

Esforço do cliente O cliente pode estar a par da 
produção dos serviços. 

O envolvimento do cliente pode 
ser limitado a comprar o produto 
final e usá-lo. 
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Uniformidade Devido à inseparabilidade e ao 
alto envolvimento, cada serviço 
pode ser único, com uma possível 
variação da qualidade. 

As variações na qualidade e as 
diferenças em relação a padrões 
podem ser corrigidas antes que 
os clientes comprem os produtos. 

Fonte: Churchill e Peter (2005). 

Intangibilidade porque serviços são idéias e conceitos e produtos são 

objetos. Para se apropriar dos benefícios de um conceito original em serviços, 

as empresas devem expandi-los rapidamente e usar da vantagem de 

precedência para superar os competidores. Igualmente, a natureza intangível 

dos serviços também é um problema para os consumidores. Ao eleger um 

produto o cliente pode vê-lo, senti-lo, e testá-lo. No caso de um serviço o 

cliente precisa basear-se na reputação da empresa (THEOBALD, 2001).  

Heterogeneidade é característica fundamental para um bom resultado do 

serviço, pois a atividade de trabalho geralmente é voltada para pessoas, e não 

objetos. A essência do serviço resulta de interações entre pessoas, que 

dependem, em grande parte, do estado de humor, tanto dos empregados da 

empresa quanto dos clientes. Por isso, o desenvolvimento de padrões e de 

treinamento dos empregados em procedimentos apropriados é a chave para se 

assegurar uma consistência no serviço oferecido (THEOBALD, 2001). 

Serviços são variáveis, isto é, os serviços variam e podem variar 

conforme o prestador do serviço e o cliente. Esta característica tanto pode ser 

vista sob um lado positivo quanto negativo. O lado positivo da variabilidade é 

que ela permite a customização, a personalização, o atendimento diferenciado 

às expectativas de grupos de clientes. O lado negativo da variabilidade é que 

ela torna difícil o estabelecimento de um padrão de serviço, de procedimentos 

personalizados, imune a erros. Isso faz com que seja comum, por exemplo, a 

seguinte questão: como atender sempre bem o cliente, se tanto o cliente pode 

ser mais ou menos favorável ao serviço, quanto o próprio prestador de serviços 

pode ter um comportamento mais ou menos adequado, dependendo de suas 

características pessoais. Conforme Zeithaml e Bitner (2003), considerando que 

os serviços são atuações, em geral desempenhadas por seres humanos, dois 

serviços nunca serão exatamente desempenhados de forma igual. A 

conseqüência é que a qualidade do serviço depende das pessoas que o 

prestam e consomem. O segredo do serviço é conseguir, respeitando-se a 
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variabilidade, estabelecer padrões mínimos que garantam um desempenho 

adequado ao serviço. O difícil não é ser excelente um dia, mas conservar a 

excelência todos os dias. 

  O serviço se caracteriza sendo perecível, pois tem tempo e validade para 

ser consumido, não se pode estocá-lo, diferentemente do produto. As vendas 

não realizadas no dia são perdas que jamais poderão ser recuperadas. A 

utilização total da capacidade de serviços torna-se um desafio gerencial nas 

altas variações de demanda dos clientes. Essa característica é a principal 

causadora deste estudo da equalização da gestão da demanda e da oferta de 

infra-estrutura. 

Segundo Schmenner (1999) o serviço ainda possui uma quinta 

característica que seria a influência externa, pois os serviços podem ser 

diretamente afetados por avanços tecnológicos, pela regulamentação 

governamental e aumentos de preço da energia. Com essas mudanças se 

pode mudar os serviços oferecidos, a forma de como são prestados e o 

tamanho da empresa de serviço. 

Essas características irão influenciar diretamente todas as ações de 

gestão, nas empresas prestadoras de serviços, pois são a base para a 

compreensão das operações de serviços e de como o cliente o avalia. A 

necessidade de conhecimentos sobre como o serviço é entregue aos clientes, 

no entanto, é de fundamental importância para o sucesso desta gestão. 

Serviços, mais do que produtos, sofrem muitas influências que afetam o 

padrão de qualidade: as pessoas, a cultura da empresa em relação aos 

clientes e o trato com os funcionários, a liderança praticada por cada gestor da 

linha de frente e lógico, os diversos perfis de clientes com suas opiniões e 

necessidades diferentes. Devido a essas características tão peculiares, não se 

torna uma tarefa fácil, medir a qualidade de um serviço. 

Segundo Cobra (2001), o turismo deve-se cada vez mais, 

profissionalizar-se para que seus serviços sejam desenvolvidos para atender 

ás expectativas do mercado. Um serviço turístico deve oferecer tantas 

facilidades quanto forem possíveis para agradar o cliente. O autor ainda 

enfatiza que as organizações dedicadas ao turismo devem possibilitar um fácil 
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acesso aos consumidores, oferecendo benefícios claros ao consumidor. E 

mais, o serviço deve estar configurado para atender aos padrões de qualidade 

que possibilitem desempenho de agrado. 

Percebe-se então a crescente importância do setor de serviços na 

economia nacional e mundial. No entanto, a qualidade dos serviços, apesar de 

representar um item estratégico na competitividade das empresas, nem sempre 

é considerada como devido cuidado pelas organizações. As empresas não 

raras vezes focalizam os aspectos relacionados aos processos de produção 

dos serviços sem uma preocupação maior com a qualidade com que são 

realizados. 

A atenção ainda menor é concedida, apesar de sua importante 

relevância, à qualidade dos serviços internos - ou atividades de apoio - que são 

atividades de serviços prestadas dentro das organizações aos próprios 

funcionários, os quais constituem o conjunto de clientes internos. Os vários 

departamentos de uma empresa formam uma rede de fornecedores e clientes 

de serviços internos, que é essencial para o desempenho da empresa como 

um todo (GAINESI e CORRÊA, 1994). 

Todas as empresas produzem ou fornecem um composto de bens e 

serviços, resultando num pacote oferecido ao cliente. A proporcionalidade entre 

bens e serviços pode variar em maior ou menor grau. Empresas industriais 

possuem serviços internos que irão dar suporte às funções de manufatura, 

como por exemplo: manutenção dos equipamentos, serviços de alimentação 

coletiva e segurança industrial. Empresas de serviços possuem bens 

facilitadores utilizados no processo de prestação. 

Segundo Gianesi & Corrêa (1994), a tendência moderna é tratar a 

produção de produtos e serviços como operações. Produtos e serviços são, 

portanto, considerados como componentes de um pacote. Esse pacote pode 

ter mais predominância de produtos ou de serviços.  

A figura 02, elaborada por Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), traz o 

percentual predominante dos componentes, produto e serviço, entregues aos 

clientes em uma prestação de serviços padrão em várias empresas no 
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mercado. Os autores acreditam que o pacote de serviços pode ser dividido nos 

seguintes elementos: 

- Instalações de apoio: representam os recursos físicos que devem estar 

disponíveis antes de se oferecer um serviço. Exemplos: cozinha, 

aeroportos, o prédio onde está instalado um restaurante, dentre outros; 

- Bens facilitadores: são os itens físicos fornecidos ao cliente para serem 

consumidos ou utilizados no processo de prestação dos serviços.  

- Serviços explícitos: são ditos a principal (embora este conceito seja 

questionável em alguns casos) razão para a prestação do serviço. São 

também chamados de benefícios sensoriais, pois são claramente 

percebidos pelos sentidos dos clientes.  

- Serviços implícitos: são os serviços normalmente considerados como 

acessórios (embora em muitas situações sejam decisivos para a escolha do 

cliente) no pacote. São também chamados de benefícios psicológicos, 

muitas vezes não identificados prontamente pelo cliente.  

Figura 02: O contínuo entre produtos e serviços  
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Fonte: Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p. 231) 
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aparecer itens mais tangíveis para a percepção do cliente sobre o serviço 

prestado e a redução do tempo de espera. 

2.3  Avaliação da Qualidade em serviços 

São vários os autores de gestão da qualidade que, ao longo dos anos, 

desenvolveram novos conceitos e propuseram melhorias na qualidade das 

empresas de acordo com a evolução sócio-econômica e o desenvolvimento do 

conhecimento.  

Entre estes os mais referenciados pelos diversos autores em estudos da 

qualidade são Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa e Crosby. W. Edwards. 

Deming foi o primeiro perito americano da qualidade a ensinar metodicamente 

gestores japoneses o que deviam saber sobre a qualidade. A sua influência 

tem-se espalhado por todo o mundo.  

 No presente trabalho, as discussões sobre qualidade estarão 

embasadas na quarta era: a da gestão estratégica da qualidade, que se iniciou 

nas décadas de 70 e 80 e prevalece nos dias atuais. A partir desse momento, 

passou-se a reconhecer os aspectos estratégicos da qualidade, a qual 

começou a receber maior atenção dos gestores das empresas e a ser incluída 

no processo de planejamento. 

Qualidade caracteriza-se, pela excelência ou outro atributo de certo 

produto final. A qualidade deve ser perseguida dentro da organização, pois, 

certamente, é isto o que os usuários esperam de um produto ou serviço. 

A gestão da qualidade é uma condição para se estabelecer estratégias 

que visem competitividade para as organizações: 

 
O aumento incessante do nível de exigência do consumidor, 
junto à explosão de competência procedente de novos países 
com vantagens comparativas em termos de custos e à 
crescente complexidade dos produtos, processos, sistemas e 
organizações, são algumas causas que fazem da qualidade um 
fator determinante para a qualidade e a sobrevivência da 
empresa moderna. (CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 2007, p. 
XXI). 
 

Alguns autores (BARROS, 1999; DEMING 1990) definem qualidade em 

termos de quem a avalia, dando origem a dois tipos de conceitos; o interno e o 

externo. O conceito interno da qualidade, elaborado sob a ótica do produtor, 
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refere-se á visão da mesma com o atendimento aos padrões internos definidos 

pela organização. Já o conceito externo de qualidade, relacionado ao ponto de 

vista do consumidor, assume que ela é determinada pela percepção do cliente, 

relacionando-se com a satisfação. Ressalta-se que ambos os conceitos, na 

realidade, não devem ser encarados de formas distintas, mas sim integrada. 

Conforme a consciência desenvolvida na era da gestão estratégica da 

qualidade, o atendimento às especificações é importante, mas estas devem 

estar em consonância com as necessidades dos clientes, atendendo, por 

conseqüência, as expectativas destes (SILVA, MEDEIROS, COSTA, 2009). 

Qualidade atualmente não está restrita apenas a qualidade de um 

produto ou serviço, mas sim a todas as formas através das quais a empresa 

satisfaça suas necessidades e expectativas dos clientes, de seu pessoal e da 

sociedade em geral. A qualidade em serviços tem sido muito discutida em 

empresas e na literatura já há algum tempo. Nos dias de hoje, a gestão da 

qualidade é condição fundamental para qualquer estratégia direcionada ao 

sucesso da empresa. Segundo a ISO – Internacional Standardization 

Organization, qualidade é a adequação ao uso. É o feito conforme as 

exigências. Esta é uma definição técnica, o aspecto objetivo, mensurável da 

qualidade, é o processo total. A qualidade reside na totalidade do que se faz, e 

não apenas no que se tem como conseqüência disso. O que a torna tão 

especial, é que está ligada a sentimentos subjetivos e refletem às 

necessidades internas de cada um. 

Cria-se aí a necessidade de se abordar a qualidade, suas 

particularidades e influência na gestão da capacidade de oferta e da demanda 

em empresas de serviços. Em serviços, a avaliação da qualidade aparece ao 

longo do processo de prestação do serviço. Gronroos, (1994) acrescenta que 

para determinar a qualidade do serviço, é necessário se basear 

fundamentalmente na percepção dos clientes sobre o serviço.  Por não ser um 

conceito absoluto, pode ser determinado pela diferença existente entre as 

necessidades e as expectativas que o consumidor possui (qualidade desejada 

ou esperada) e o nível que a empresa consegue satisfazê-lo (qualidade 

realizada). Portanto a satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode 

ser definida pela comparação da percepção do serviço com a expectativa do 

serviço desejado.  
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Por isso, o cliente é a figura principal de todo o processo organizacional. 

É necessário que as decisões empresariais e tarefas operacionais levem em 

consideração as necessidades e expectativas do consumidor e tentem superá-

las, para atender ao requisito de satisfazer completamente o cliente 

(OLIVEIRA, 2004). 

Quando, no entanto, não se atende às expectativas, a qualidade do 

serviço passa a ser vista como inaceitável. Quando se confirmam as 

expectativas pela percepção do serviço, a qualidade é satisfatória. 

Segundo Schmenner (1999), a qualidade só é melhorada quando todos 

os envolvidos conscientizem-se de que suas próprias tarefas podem afetar a 

qualidade e que talvez precisem redirecionar seus procedimentos e hábitos 

para a prevenção de erros. 

No que se refere à qualidade do serviço, Kotler e Armstrong (1998) 

afirmam que esta é uma das principais formas de uma empresa se diferenciar 

no mercado. A avaliação da qualidade exige uma resposta subjetiva do 

consumidor sobre o desempenho do prestador do serviço, trata-se de um 

julgamento pessoal, conceito altamente relativo, formada pelo indivíduo, 

consequentemente, mais difícil de ser mensurado (PARASURAMAN et al., 

1988). 

Conforme Camison, Cruz e Gonzalez (2007), a relação qualidade do 

serviço percebido e a satisfação do cliente são distorcidas na literatura. O 

consumidor cria certas expectativas em relação à qualidade do serviço antes 

da compra. Efetuada a compra o cliente compara a qualidade esperada com a 

recebida ( LOVELOCK  e WRIGHT, 2001) . Autores com Bitner (1990), Bitner e 

Huber (1994), Gronroos (1990), e Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

consideram que a avaliação da qualidade do serviço deve ser baseada no grau 

de satisfação dos clientes. Outros autores com Churchill e Suprenant (1982) e 

Cronin, Brady e Hult ( 2000) defendem que a qualidade dos serviços  é o 

resultado da satisfação dos clientes. Já autores como Iacobucci, Ostros e 

Grayson (1995) e Teas (1993) concluem que é impossível concluir se a 

satisfação ou a qualidade do serviço é antecedente deste processo.  
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Alguns trabalhos argumentam que a qualidade do serviço percebida é 

uma avaliação da atitude e é global necessitando ser realizada por longo prazo, 

revelando a orientação afetiva do consumidor em relação ao produto / serviço. 

Em troca, a satisfação do cliente seria uma medida da reação emocional do 

consumidor em cada experiência específica. Se esta distinção se confirma, a 

qualidade percebida do serviço seria um constructo mais estável que a 

satisfação do cliente, que tende a modificar em cada transação específica. 

Portanto, observa-se que a qualidade é um conceito mais amplo que a 

satisfação. Contudo, no que se trata de serviços, já está em tempo de 

determinar quem antecede quem. Bitner (1990), Bolton e Drew (1991), afirmam 

que a satisfação influência as avaliações de qualidade dos serviços, portanto, a 

primeira antecede a segunda. 

Contrapondo-se, Parasuraman et al (1985;1988), e Cronin e Taylor 

(1992), estabeleceram uma ordem inversa a proposta pelos autores anteriores, 

de maneira que a qualidade do serviço precede a satisfação. Nesta 

perspectiva, a satisfação é a consequência da qualidade de serviço percebida. 

Ainda nesta linha, a satisfação representa um conceito mais amplo que a 

qualidade, de maneira que a qualidade do serviço representa um elemento 

influente sobre a satisfação do cliente junto com outros aspectos como preço, 

fatores ambientais, fatores pessoais, e o momento do consumo (Zeithaml e 

Bitner, 2002). 

Nesse sentido, ao longo do tempo, diversos pesquisadores têm 

dedicado esforços nesta área, buscando aprimorar seus conceitos e 

desenvolver técnicas apropriadas para mensurar a qualidade. Um dos 

precursores nesse sentido foi Grönroos (1984), que desenvolveu o primeiro 

modelo para mensuração da qualidade em serviços. Em seguida, Parasuraman 

et al (1988) complementaram seu modelo (inicialmente GAP)  com um 

instrumento denominado SERVQUAL, baseado na avaliação de dimensões da 

qualidade para serviços (PARASURAMAN et al, 1990). O instrumento 

SERVQUAL é muito difundido e referenciado na literatura, pois apresenta 

características de fácil aplicação e resulta em um adequado medidor de 

qualidade. 
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A variabilidade da percepção do cliente se observa durante o ciclo de 

compra, caracterizando uma série de fatores que se destacam nas fases antes, 

durante e pós compra, como ilustra o quadro 2. Antes da compra os principais 

fatores que determinam a percepção da qualidade de um produto/serviço são 

as que inspiram confiança; a percepção de qualidade durante a compra vem 

condicionada pelas próprias características detectadas pelas promessas de 

serviços oferecidos, no final, a percepção de qualidade depois da compra é o 

resultado da experiência de compra do produto ou uso do serviço. 

Quadro 02: Fatores influentes na percepção da qualidade do serviço 

ANTES DA COMPRA DURANTE A COMPRA PÓS COMPRA 

Nome e imagem da marca 
da empresa 

Características e rendimentos Facilidade de instalação e 
uso 

Experiência prévia Comentários do vendedor Atenção dada a reclamações, 
reparações e garantias 

Opinião dos amigos Garantias Disponibilidade  de peças e 
de trocas 

Reputação do distribuidor Política de serviços e reparos Eficácia do serviço 
Resultado publicado de 
prova 

Programa de apoio ao 
usuário 

Confiabilidade 

Preço e rendimento 
anunciado 

Preço e rendimento oferecido Rendimento comparativo 

Fonte: adaptado de Takeuchi e Quelch (1983 p. 134). 

Os serviços dificilmente podem ser avaliados antes da compra, 

realizando a avaliação durante ou somente após o processo de prestação do 

serviço (GIANESI e CORRÊA, 1994).  

Inicialmente, deve-se ter em mente que, no campo dos serviços, a 

qualidade é  avaliada a partir da comparação entre o que é percebido e o que é 

esperado (GRONROOS, 1993). Além disso, a qualidade surge ao longo do 

processo de elaboração, execução e prestação do serviço (FITZSIMMONS e 

FITZSIMMONS, 2000). Isso significa que, numa organização prestadora do 

serviço, as pessoas que executam as atividades de apoio e intermediárias nas 

diversas subdivisões funcionais e que completam e integralizam o serviço final 

prestado ao cliente têm expectativas e percepções acerca do trabalho a ser 

realizado, o qual será avaliado por outrem segundo suas próprias percepções e 

expectativas. Dessa forma, os trabalhos intermediários assim realizados 

contribuem para a qualidade final do serviço que será finalmente avaliada pelo 
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cliente, segundo suas próprias expectativas e percepções (GIANESI e 

CORRÊA, 1994; GRONROOS, 1993). 

Para que um serviço seja percebido como de qualidade, é preciso que 

ele atenda plenamente as necessidades dos seus usuários, ou consumidores. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) afirmam que a satisfação do cliente com a 

qualidade do serviço pode ser definida pela comparação da percepção do 

serviço prestado com as expectativas do serviço desejado. Esta diferença entre 

a qualidade do serviço esperado e o percebido é o que mede o nível da 

qualidade do serviço; fazendo com que a satisfação seja negativa ou positiva 

(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS 2005). Sendo assim, a qualidade de um 

serviço não pode ser determinada ou garantida apenas por quem oferece o 

serviço, já que depende da qualidade percebida. A destreza e desempenho do 

executor do serviço são fundamentais para que o consumidor não fique 

frustrado. E isso depende da informação que vem dos próprios consumidores. 

Além disso, o consumidor precisa estar ciente daquilo que o prestador de 

serviços se compromete a realizar, para evitar que criem expectativas que não 

se realizarão. 

A avaliação do serviço feita pelo cliente dá-se através da comparação 

entre o que o consumidor esperava e o que percebeu do serviço prestado.  

Neste sentido, um fator importante é a intangibilidade do serviço, já que as 

expectativas relacionadas ao serviço vão se basear principalmente na 

comunicação transmitida ao cliente. A figura 03 demonstra como o consumidor 

avalia um serviço de qualidade baseados em suas expectativas e percepções. 

Figura 03: Avaliação da qualidade do serviço 

 

 

 

 

 

FONTE: GIANESI e CORRÊA  (1994, p.138). 
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Durante a produção do serviço ocorre o contato entre a empresa 

prestadora de serviços e o cliente. Neste período de tempo, em que um cliente 

interage diretamente com um serviço, existem vários momentos distintos, 

chamados de momento da verdade por vários autores, dentre eles Gianesi & 

Corrêa (1996), e como hora da verdade, por Albrecht (1994).  

O Momento da Verdade envolve todos os aspectos de interação de um 

serviço, incluindo pessoal de contato, ambiente físico, equipamentos, e outros. 

Podem ser considerados verdadeiros momentos de oportunidade, pois 

representam oportunidades para o prestador de serviço demonstrar ao cliente a 

qualidade de seus serviços. Danaher & Mattson (1994) afirmam que o nível de 

satisfação acumulada em cada processo (momentos da verdade) pode 

influenciar o nível de satisfação do cliente nos próximos estágios. 

Gianesi & Corrêa (1996) afirmam que os diversos momentos da verdade 

possuem graus de importância distintos, existindo os mais críticos para a 

percepção do cliente a respeito dos serviços prestados. De uma forma 

genérica, no momento inicial, o cliente irá ajustar a sua percepção para o que 

poderá acontecer no restante do ciclo de serviço e, no último momento, as 

percepções ficarão mais fortes na memória, influenciando na decisão de repetir 

a compra ou não.  

Pode-se dizer, então, que os momentos críticos da verdade são aqueles 

que possuem elementos do serviço que afetam a percepção do cliente em 

relação a seus critérios de avaliação mais importantes. Determinar os critérios 

segundo os quais o cliente avalia o serviço é condição fundamental para que o 

fornecedor do serviço possa priorizar seus esforços para gerar uma percepção 

favorável do serviço ao cliente. 

 

2.4  Dimensões da Qualidade em Serviços 

Através dos estudos das dimensões da qualidade, as organizações 

poderão dispor de informações úteis que lhe indicarão os aspectos que devem 

centrar seus esforços para que possam ser admirados, conseguindo altas 

taxas de retorno. 
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Sem dúvida, as referências mais utilizadas para determinar as 

dimensões da qualidade em serviços, são as apontadas por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985). Os autores identificaram inicialmente dez dimensões, 

as quais estão inter relacionadas. São elas: 

1. Aspectos tangíveis: aparência das instalações físicas, manutenção e 

a modernidade de seus equipamentos tecnológicos, materiais de 

comunicação e a aparência física dos colaboradores. 

2. Confiabilidade: capacidade cumprir de primeira os compromissos 

adquiridos. 

3. Responsividade: determina a disponibilidade para atender os clientes 

com rapidez. 

4. Profissionalismo: atitudes e aptidões necessárias para a prestação 

dos serviços. 

5. Cortesia: amabilidade, atenção, consideração e respeito com o 

cliente. 

6. Credibilidade: indica a veracidade e honestidade na prestação do 

serviço. 

7. Segurança: Inexistência de perigos, riscos e dúvidas. 

8. Acessibilidade: facilidade de contato. 

9.  Comunicação: habilidade para escutar o cliente, mantê-lo informado 

e utilizar a mesma linguagem. 

10. Compreensão do cliente: esforço para conhecer o cliente e suas 

necessidades. 

Posteriores estudos destes mesmos autores reduziram estas dez 

dimensões para cinco, sendo elas: elementos tangíveis, confiabilidade, 

capacidade de resposta, segurança e empatia. Entre estas dimensões observa-

se que algumas se ocupam da qualidade do resultado do serviço prestado, 

enquanto que outras fazem referência ao processo da prestação do serviço. O 

quadro 3 identifica as dimensões originais da qualidade do serviço e as atuais: 

Quadro 03: Dimensões da qualidade de serviço 

ORIGINAIS ATUAIS 
Elementos tangíveis Elementos tangíveis 
Confiabilidade Confiabilidade 
Capacidade de respostas 
(Responsividade) 

Capacidade de resposta (Responsividade) 

Profissionalismo Segurança 
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ORIGINAIS ATUAIS 
Cortesia 
Credibilidade 
Segurança 
Acessibilidade 
Comunicação 
Compreensão do usuário 

Empatia 

Fonte: adaptado de Parasumaran, Zeithaml e Berry (1985, 1988). 

 Assim, foram identificadas as cinco primeiras dimensões que os clientes 

utilizam para julgar a qualidade do serviço e estas foram listadas por ordem 

decrescente de importância: confiabilidade, poder de respostas, segurança, 

empatia e aspectos tangíveis (MIGUEL & SALOMI, 2004). 

 Cada uma destas dimensões tem um significado especial dentro do 

contexto da prestação do serviço, de acordo com seus conceitos aqui 

definidos, considerando o serviço relacionado ao ramo de restaurantes: 

CONFIABILIDADE: O desempenho de um serviço confiável é uma 

expectativa do cliente e significa o serviço comprido no prazo, sem 

modificações e sem erros. Garante que a empresa honra seus compromissos 

(ZEITHAML, 2003; FITZSIMMONS, 2000). 

 Zeithaml (2003), afirma que “a não ser que você tenha chance de 

escolher com quem queira fazer negócios, devemos pressupor que as 

empresas de serviço às quais é mais fiel são aquelas que são confiáveis no 

fornecimento do seu principal serviço”. Por isso, a dimensão confiabilidade 

torna-se de maior relevância para o cliente.  Tratando-se de restaurantes, por 

exemplo, um fator de confiabilidade significa uma padronização na qualidade 

da comida, além de outros atributos do serviço. Se o cliente freqüentar o 

restaurante e experimentar um padrão de comida diferente, ele irá perder a 

confiança na qualidade do estabelecimento. O mesmo ocorrerá com os 

serviços que não podem variar na qualidade de acordo com a lotação do local. 

RESPONSIVIDADE: esta dimensão enfatiza a atenção e prontidão no 

trato a solicitação, questões, reclamações e problemas dos clientes. Refere-se  

muito a capacidade de resposta da organização e torna-se visível no momento 

em que ocorrem as falhas na operação. É uma ocasião ideal para que o 

estabelecimento aproveite para demonstrar atendimento rápido. Entende-se 
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que falhas eventuais possam ocorrer, mas a gestão destas falhas é que irá 

determinar a competência da organização. 

SEGURANÇA: Compreende o conhecimento dos funcionários e a 

simpatia, bem como a habilidade da empresa em inspirar confiança e 

segurança. Esta dimensão é particularmente importante em serviços que 

envolvam altos riscos ou quando clientes estão incertos sobre sua habilidade 

para avaliar resultados em bancos, seguros e serviços alimentícios 

(ZEITHAML, 2003; FITZSIMMONS, 2000). Em Particular, nos casos de 

restaurantes, a questão da higiene é de fundamental importância nesta 

dimensão. 

EMPATIA: É definida como atenção individualizada e cuidados que a 

organização fornece ao seu cliente. A essência da empatia é poder assumir 

que o cliente é singular e especial. São características de acessibilidade a 

sensibilidade e o esforço para atender as necessidades do cliente. 

Objetivamente, para o ramo de serviço alimentar, esta dimensão se destaca 

em atitudes como tratar o cliente pelo nome, lembrar de problemas anteriores e 

preferências, compreender as necessidades individuais especiais, antecipar as 

necessidades dos mesmos, boa capacidade para ouvir e interesse em 

conhecer o consumidor. 

ASPECTOS TANGÍVEIS: Compreende a aparência das instalações 

físicas, dos equipamentos, funcionários e dos materiais de comunicação. 

Indústrias de serviços que valorizam os tangíveis compreendem as empresas 

nas quais os clientes vão até o estabelecimento para receber os serviços como 

restaurantes e hotéis, dentre outros. 

Apesar de a dimensão tangível estar posicionada como última da lista de 

dimensões apresenta uma relevância ímpar no mundo atual. E acaba sendo 

fator diferencial quando pensamos no segmento de restaurantes. 

  2.5 Modelos mensuradores de Qualidade em Serviço 

 As exigências do mundo moderno e globalizado têm exigido que todas 

as empresas procurem melhorar o atendimento ao cliente, pois entendem que 

eles são o motivo de sua existência. Partindo deste pressuposto, vários 
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pesquisadores e estudiosos têm procurado por alternativas para a detecção de 

problemas na qualidade de serviços, algumas das quais serão discutidas neste 

capítulo. 

São inúmeros os instrumentos que mensuram a qualidade em serviços. 

Por isso, a seguir serão detalhados alguns modelos existentes, e será 

importante fazer uma comparação entre eles, de forma a avaliar se existem 

diferenças entre os instrumentos disponíveis, uma vez que não existe um 

consenso na literatura sobre qual deles é mais eficaz (MIGUEL E SALOMI, 

2004). Desta maneira, convém ressaltar que vários são os métodos utilizados 

para avaliar a qualidade em serviços. Segundo Davidow e Uttal (1990), é muito 

difícil conseguir melhorar um serviço se não tem em conta os resultados que se 

obtém com um sistema que permite quantificar.  

Segundo Albrecht (1994), pesquisas de opinião tornam-se valiosas, 

tanto por oferecer aos seus clientes credibilidade e confiança, quanto para que 

eles saibam o que estão experimentando. Portanto, é essencial a opinião do 

cliente, e para se obter de forma criteriosa é necessário usar um instrumento. 

O modelo de qualidade em serviço proposto por Grönroos (1984), 

considera a qualidade percebida pelo cliente como uma variável 

multidimensional formada pelos dois componentes: a qualidade técnica que se 

refere ao serviço recebido pelo cliente, podendo ser medido pela empresa e 

pelo próprio cliente, e  a qualidade funcional do processo, que se preocupa de 

como o serviço se desenvolve, todo o processo até o cliente. Neste modelo, 

percebe-se que a qualidade percebida pelo cliente é o fruto da integração da 

qualidade técnica, da qualidade funcional e da imagem corporativa.  

Este modelo foi aplicado pelo autor na década de 1980 e dá maior 

ênfase à dimensão funcional, afirmando que o consumidor não está 

interessado somente no que recebe, mas no processo propriamente dito. O 

trabalho de Grönroos (1984) simplesmente mostrava o percentual para cada 

uma das variáveis aplicadas, porém, ele norteou inúmeros trabalhos 

subseqüentes, ressaltando pontos importantes que devem ser considerados 

para que uma empresa de serviços apresente estratégias competitivas, 
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definindo como a qualidade é percebida pelos consumidores e determinando 

de qual forma a qualidade dos serviços é influenciada. 

2.5.1.  Modelo GAP 

Na literatura, o modelo conceitual dominante na literatura sobre 

qualidade de serviços é o desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985), conhecido por modelo Gap, apresentado na figura 04. O modelo 

enfatiza um conjunto de discrepâncias ou lacunas (gaps) existentes no 

processo de formação da percepção de qualidade pelos clientes. O modelo das 

lacunas foi desenvolvido a partir de entrevistas com grupos de executivos de 

quatro categorias de serviços distintas do setor de serviços: bancos, 

seguradoras, empresas de cartão de crédito e empresas de reparo e 

manutenção de bens. O estudo revelou a existência de cinco  lacunas como 

pode-se verificar na figura 4. 

Figura 04: Modelo GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Modelo Gap 

 

Fonte: adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1995). 

 

Comunicação 

boca a boca 

Necessidades 

pessoais 

Experiências 

Serviço esperado 

Serviço Percebido 

Prestação do 

Serviço 

Especificação da 

qualidade de serviço 

Percepções das direções sobre 

as expectativas dos clientes 

Comunicação 

externa dos clientes 

LACUNA 

1 
LACUNA 3 

LACUNA 2 

LACUNA 4 

LACUNA 5 

CLIENTE 

PROVEDOR



56 
 

Os autores identificaram alguns pontos comuns entre os setores, o que 

encorajou a desenvolver um modelo geral para a qualidade de serviços. O 

modelo identificou cinco falhas ou discrepâncias entre o sistema de prestação 

do serviço e a qualidade esperada pelo consumidor. Conforme a Figura 4 se 

identificaram cinco lacunas: 

•  Lacuna 1: discrepância entre as expectativas do consumidor em 

relação a um serviço e a percepção gerencial sobre essas 

expectativas; 

• Lacuna 2: discrepância entre a percepção gerencial sobre as 

expectativas dos clientes e as especificações de qualidade 

desenvolvidas para atender a essas expectativas; 

• Lacuna 3: discrepância entre as especificações de qualidade de 

serviço determinadas pela empresa e o serviço que é realmente 

prestado ao cliente; 

• Lacuna 4: discrepância entre o serviço realmente oferecido ao 

cliente e o que foi divulgado pelos meios de comunicação; 

• Lacuna 5: discrepância entre as expectativas do cliente em 

relação aos serviços e as suas percepções durante o consumo. 

   Conforme o modelo, a qualidade do serviço é analisada parte a parte 

obtendo-se ao final do processo a resposta do consumidor sobre o 

desempenho do prestador de serviços. Este modelo é baseado na comparação 

do serviço percebido com o esperado, onde as expectativas dos clientes são 

influenciadas por necessidades pessoais, experiência anterior, comunicações 

externas, além de comunicação boca a boca. O modelo também é conhecido 

como o modelo das cinco falhas. As lacunas indicam a possibilidade de 

analisar a qualidade do serviço. A qualidade dos serviços pode ser entendida 

como a uma resposta do consumidor sobre o desempenho do prestador de 

serviços. As quatro primeiras lacunas se enquadram dentro da organização 

(deficiência interna) e contribuem para o surgimento da lacuna 5. Esta última é 

denominada como deficiência percebida pelos clientes na qualidade do serviço. 

Faz referência a diferença existente entre a expectativa do serviço e a verdade 

percepção desta, o que se equivale a qualidade de serviço percebida. 

Representa, pelo ponto de vista do cliente, a discrepância entre o serviço 
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esperado e o serviço recebido. As empresas deverão diminuir as deficiências 1 

a 4 e mantê-las nos níveis mais baixos possíveis com a finalidade de que não 

venha se apresentar a lacuna 5. 

 Este modelo se encontra num nível de julgamento pessoal, conceito 

relativo, formado por cada cliente, e, portanto, mais difícil de ser mensurado. 

Sem medidas objetivas, uma abordagem mais apropriada para mensurar a 

qualidade dos serviços, seria medir a diferença entre expectativas e a 

percepção dos consumidores em relação ao desempenho da organização no 

serviço oferecido, ou seja, a qualidade percebida. 

Portanto, o Modelo Gap foi desenvolvido para avaliar os níveis de 

expectativas e de percepções dos consumidores e propõe identificar 

divergências que existem dentro da empresa e entre a empresa e o cliente e 

que resultam em má qualidade de serviços.  

 De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1995), essa última 

lacuna seria o ponto-chave para a definição de qualidade de serviços.  Eles 

afirmam que o julgamento dos clientes sobre a qualidade depende de como os 

mesmos perceberam o desempenho atual do serviço em relação ao que 

estavam esperando.  

2.5.2.  Modelo SERVQUAL  

 Neste estudo, trabalhou-se com o modelo de Parasuraman, Berry & 

Zeithaml (1985) utilizando-o na avaliação de restaurantes, para verificar se este 

pode ser um modelo capaz de captar as necessidades, expectativas e 

percepções dos clientes em relação as qualidades de serviços por ele 

oferecido. 

 O Service Quality Gap Analysis -  SERVQUAL – foi criado por um equipe 

de pesquisadores na área de marketing composta por Parasuraman, Berry & 

Zeithalm, em 1985. Por esta razão, inicialmente, foi pensado para avaliar 

serviços ou produtos colocados no mercado. Assim, é um dos modelos 

pioneiros que, para alcançar a excelência, consideram a expectativas dos 

clientes em relação a um determinado serviço, objetivando detectar os 

problemas para que possam ser minimizados ou, na melhor das hipóteses, 

desaparecer. Desde seu início, tem sido utilizado para avaliar a prestação de 

serviços em diferentes áreas. Os seus autores basearam-se para suas 
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investigações nas seguintes questões: quando um serviço é percebido com 

qualidade?  Quais são as dimensões que integram a qualidade? E que 

perguntas devem conter num questionário para medir a qualidade? 

Esta ferramenta é um instrumento de investigação que analisa os 

conceitos de qualidade e satisfação do cliente que se baseia na expectativa do 

serviço e na percepção. Então, a qualidade do serviço é avaliada pela 

amplitude das discrepâncias presentes entre a expectativa e a percepção do 

serviço (CAMISÓN, CRUZ e GONZÁLEZ, 2007 

Os autores sugerem muitas aplicações ao Servqual, mas a sua 

função mais importante é identificar as tendências da qualidade em serviços 

por meio de pesquisas periódicas com os clientes. Para serviços com varias 

sedes, o Servqual poderia ser utilizado pela administração para determinar se 

alguma unidade apresenta serviço de qualidade não satisfatória (indicada por 

uma baixa pontuação); se for este o caso, a administração pode dedicar-se à 

correção da fonte causadora da percepção não satisfatória do cliente 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005). 

Os dados obtidos do Servqual: 

Evoluem da qualidade global do serviço, tal como se percebem 
os clientes, portanto, podem ser utilizados para quantificar as 
deficiências da qualidade do serviço com diferentes tipos de 
analises. Alem disso, estes dados determinam quais são as 
dimensões e os critérios mais importantes para os clientes, o 
que permite centralizar essas áreas de esforços para melhorar 
a qualidade do serviço. Isto permite que o Servqual determine 
a importância relativa das cinco dimensões e a valorização 
global das percepções da qualidade por parte dos clientes 
(CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 2007). 
 

Esta escala, além disso, tem outras aplicações, entre as quais 

(Zeithaml; Parasuraman e Berry 1993 apud CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 

2007): comparar as expectativas e percepções dos clientes em longo prazo; 

comparar as avaliações Servqual de uma empresa com a avaliação de seus 

competidores; examinar segmentos de clientes que possuem diferentes 

percepções sobre qualidade e avaliar as percepções dos clientes internos 

sobre a qualidade. 
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A figura 5 demonstra o instrumento SERVQUAL, que se baseia no 

conceito de qualidade em serviço como discrepância entre expectativas e 

percepções dos clientes, a partir das cinco dimensões da qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Marco conceitual do modelo SERVQUAL 

Fonte: Parasuraman, Zieithaml e Berry (1990, apud Camisn, Cruz, González, 2007 p.919). 

A base do questionário SERVQUAL utiliza a escala de medição da 

qualidade percebida através de cinco dimensões, que têm sido 

consistentemente apontadas por consumidores como sendo as mais 

importantes para avaliação da qualidade em serviços prestados: Aspectos 

tangíveis, e Intangíveis (Confiabilidade, Responsividade; Segurança e 

Empatia). 

 O modelo SERVQUAL, como instrumento de pesquisa desenvolvida 

para medir a qualidade de serviços de empresas, consiste de 22 itens. A 

primeira parte do questionário (22 itens) foi desenvolvida para medir o nível 

desejado – ou o ideal (expectativa) – do serviço de uma determinada empresa 

ideal. Já a segunda parte ( novamente  os mesmos 22 itens) – esta é a real, o 

nível de satisfação – do cliente sobre o serviço oferecido de fato pela empresa. 

    Mediante uma escala de  Likert de 7 pontos (de 1 a 7- de fortemente 

desacordo a fortemente em acordo) os itens de cada dimensão são avaliados. 
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Portanto, o questionário é composto de 44 perguntas, com grau de importância 

(metade das questões) dimensionada pelo avaliador (quadro 4).  

Então a qualidade do serviço é avaliada subtraindo-se a qualidade 

esperada da empresa ideal da qualidade percebida na determinada empresa. 

Baseado nos resultados da pesquisa as áreas consideradas fracas podem ser 

localizadas e corrigidas. Esta ferramenta aponta também as áreas fortes da 

empresa, que podem ser usadas como vantagens competitivas. 

Quadro 04 – Escala SERVQUAL 

 

DIMENSÃO 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS VALORIZADOS 

     

EXPECTATIVA 

 

PERCEPÇÃO 

 

IMPORTÂNCIA  

 

ELEMENTOS 

TANGÍVEIS 

01 

02  

03 

04 

Equipamentos de aspectos modernos 

Instalações físicas visualmente atrativas 

Aparência dos colaboradores 

Elementos atrativos tangíveis 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

% 

% 

% 

% 

 

CONFIABILI 

DADE 

05 

06 

07 

08 

09 

Cumprimento das promessas 

Interesse na resolução dos problemas 

Realizar o serviço de primeira 

Concluir no prazo determinado 

Não cometer erros 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

% 

% 

% 

% 

% 

 

RESPONSIVI 

DADE 

10 

11 

12 

13 

Colaboradores comunicativos 

Colaboradores rápidos 

Colaboradores dispostos a ajudar 

Colaboradores com respostas 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

% 

% 

% 

% 

 

SEGURANÇA 

14 

15 

16 

17 

Colaboradores que transmitem confiança 

Clientes seguros com seu atendimento 

Colaboradores amáveis 

Colaboradores bem informados 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

% 

% 

% 

% 

 

EMPATIA 

18 

19 

20 

21 

22 

Atenção individual ao cliente 

Horário conveniente 

Atenção personalizada dos colaboradores 

Preocupação pelos interesses dos clientes 

Compreensão das necessidades dos 
clientes 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

       1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

1 a 7 

% 
% 

% 

% 

% 

FONTE:  Extraído  de Zeithalm, Parasuraman e Berry (1994) 
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O instrumento SERVQUAL consegue investigar com independência 

diferentes tipos de serviço. Esta escala tem sido utilizada em inúmeros 

trabalhos em diversos países. Ela proporciona uma maior fonte de informação, 

possibilitando a determinação dos fatores mais relevantes para o cliente em 

relação as suas expectativas, determinando assim os pontos fortes e fracos do 

processo da prestação do serviço (ANJOS; ABREU, 2007). 

O nível de qualidade do serviço prestado se calcula  mediante a seguinte 

operação:        ᴷ 

                 Q i =∑ (Pij – E ij). Onde: 

Q i  é a qualidade global percebida do elemento i. 

ᴷ  é o número de atributos, neste exemplo são 22. 

Pij  é a percepção dos resultados do estímulo i. 

E ij é a expectativa dos atributos j para o elemento i. 

Segundo Camisón, Cruz e González (2007),os resultados deste instrumento 

aplicado, comprovam três situações:  

1. Que as expectativas são maiores que a percepção sobre a prestação de 

serviço (nível de qualidade baixa); 

2. Que as expectativas são menores que a qualidade percebida (nível de 

qualidade alta); 

3. Que as expectativas são iguais as percepções. 

Porém, desde a proposta inicial da escala SERVQUAL, uma controvérsia 

iniciou-se sobre a sua adequação e possibilidade de generalização para as 

diversas áreas do setor de serviços. Por exemplo, Carman (1990) afirmou que 

esta escala não poderia ser genérica e aplicada a todos os tipos de serviço, 

devendo ser adaptada a serviços específicos. Babakus e Boller (1992) também 

concluíram que as dimensões consideradas dependeriam do tipo de serviço 

avaliado. Embasados no conceito de qualidade como uma atitude, Cronin e 

Taylor (1992; 1994) estão entre os principais autores da literatura crítica 
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emergente, defendendo que a diferença entre expectativas e desempenho 

apenas mensura a percepção da qualidade, mas não a determina diretamente. 

O seu determinante principal seria o desempenho do serviço em si. Eles 

defendem, então, que a avaliação do desempenho isoladamente oferece 

resultados mais adequados para mensurar o construto qualidade de serviço. 

2.5.2.1. Aplicação do Modelo SERVQUAL 

Na literatura, o SERVQUAL é o instrumento mais aplicado nas empresas 

que objetivam avaliar a qualidade dos seus serviços. Esta ferramenta, 

amplamente difundida, proporciona medidas cuja confiabilidade e eficácia já 

tem sido demonstradas por inúmeros investigações científicas, como mostra o 

quadro 5. 

Quadro 05: Aplicação do SERVQUAL 

Áreas da aplicação Autores 

Serviços bancários Lassar et al, 2000; Marshall e Smith, 1999; 
Angur et al, 1999. 

Serviços de Manutenção Predial Siu et al, 2001. 

Educação Engelland et al, 2001 e 2000; Comm et al 
2000; Houston e Rees, 1999; Kwan  e Ng, 
1999; Hampton, 1993; davis e Allen, 1990. 

Informática Jiang et al, 2001; Van et al, 1999. 

Super Mercado Donnely et al, 2000. 

Serviços de saúde Dean, 1999; Curry et al, 1999; Llosa et al, 
1998; O´connor e Bowers, 1990. 

Restaurante Heung et al, 2000. 

Serviços Turísticos Kayanama and Black, 2000. 

Fonte: da autora 

 2.5.3.  Modelo SERVPERF  

Como alternativa ao modelo SERVQUAL, Cronin e Taylor (1992) 

desenvolveram um modelo denominado SERVPERF baseado somente na 

percepção de desempenho de serviços. A clara distinção entre os dois 

conceitos tem grande importância, pois as empresas prestadoras de serviços 

têm a necessidade de conhecer qual é seu objetivo principal, se é obter 
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clientes que estão satisfeitos com o desempenho ou fornecer serviços com um 

nível máximo de qualidade percebida. 

Para justificar seu modelo, os autores acreditam que a qualidade é 

conceituada mais como uma atitude do cliente com relação às dimensões da 

qualidade. Cronin e Taylor (1992) também afirmam que a qualidade percebida 

dos serviços  antecede a satisfação do consumidor, e que essa satisfação tem 

efeito significativo na intenção da compra, portanto é o resultado (desempenho 

representado pela satisfação)  que realmente importa. Assim, os autores 

propõem a escala SERVPERF como uma alternativa ao instrumento 

SERVQUAL.  

Desta forma, na construção do SERVPERF (Service Performance) ao 

autores se valeram das mesmas dimensões do modelo SERVQUAL, excluindo 

os itens de mensuração de expectativas e adotando apenas os itens de 

mensuração de desempenho dos serviços. Portanto, neste modelo, se reduz 

pela metade as questões quando comparado ao SERVQUAL. Os autores 

denominaram de escala SERVPERF, como uma alternativa ao instrumento 

SERVQUAL, considerando ainda que os 22 itens representassem as cinco 

dimensões da qualidade em serviço, propostos por Parasuraman et al. (1988) 

estavam bem embasados teoricamente. Assim, os 22 itens foram utilizados 

para avaliação de desempenho, testando quatro hipóteses, segundo Cronin e 

Taylor (1992):  

1. Uma medida de qualidade em serviço SERVPERF não ponderada é mais 

apropriada para a medição da qualidade em serviço que o instrumento 

SERVQUAL. 

2. Satisfação do cliente é um antecedente da qualidade perceptível de serviço.  

3. Satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de 

recompra.  

4. Qualidade perceptível de serviço tem um impacto significativo nas intenções 

de recompra.  
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Os autores fazem também outras importantes considerações. Como a 

qualidade dos serviços é antecedente à satisfação do cliente, e como a 

satisfação do cliente tem uma forte relação na intenção de recompra, ações 

administrativas deveriam considerar programas de satisfação de clientes 

baseados em estratégias de qualidade de serviços. 

3.  Restaurantes 

Conforme Walker e Lundberg (2003), os restaurantes representam um 

papel importante no estilo de vida das pessoas. Atualmente, comer fora é uma 

das atividades sociais favoritas, além de ser vital. 

 A concentração em cidades gerou novas necessidades, entre as quais a 

de alimentar e hospedar as pessoas em locais apropriados. No decorrer dos 

anos, os locais de alimentação vêem sofrendo mudanças exatamente para 

atender os anseios e as necessidades dos diferentes segmentos de mercado 

que se formam a cada ano (DAYAN, 1990). O termo restaurant, que tem como 

significado o “restaurador de energia” vem do francês, e é utilizado desde os 

meados do século XVIII, descrevendo os locais públicos que ofereciam sopa e 

pão (POWER e BARROWS, 2004).  

É fato que os restaurantes fazem parte do cotidiano da maioria das 

populações em todo o mundo. Restaurante é um assunto que costuma 

despertar curiosidade, afinal, comida é sempre um tema que toca os mais 

íntimos instintos do homem, o prazer e a sobrevivência, afirmam Ruschumann 

e Solha (2004). 

No setor turístico a Gastronomia é o elemento arte de valorização da 

restauração e pode ser elemento cultural de valorização de destinações 

turísticas. Tem-se, como conseqüência, um produto turístico que passa por 

processos técnicos - culturais e artísticos de planejamento, produção e 

distribuição, com o objetivo de garantir a qualidade da prestação dos serviços 

no setor de restauração (KRAUSE, 2007). Mundialmente, um dos setores que 

vem obtendo significativo crescimento nos últimos anos tem sido o setor de 

alimentação fora da residência. Verifica-se grandiosidade desta indústria 

através dos números das indústrias alimentícias americanas. Chon (2003), 
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afirma que a indústria de alimentação deste país é gigantesca e existe mais de 

dez milhões de trabalhadores no setor, o que representa cerca de 8 % do total 

de força de trabalho deste país. O progresso do número de alimentações fora 

do lar no mundo é de aproximadamente 16%, dados do início desta década. 

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

- ABRASEL-, atualmente o setor da restauração representa 2,4% do PIB 

brasileiro, além disso, o hábito de alimentação fora de casa é cada vez mais 

crescente e corresponde a 26% dos gastos dos brasileiros com alimentos. 

Representante de um setor que hoje congrega cerca de um milhão de 

empresas e que gera seis milhões de empregos diretos em todo o país, a 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, desde sua criação em 1986, 

busca contribuir de forma efetiva para importantes avanços em prol do 

desenvolvimento do segmento de alimentação fora do lar no cenário nacional 

Possuí filial no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre e uma 

regional em Gramado. 

A restauração, como importante atividade turística, é conceituada como 

segmento do setor de alimentação que envolve desde a produção do alimento, 

acompanhado do serviço deste ao cliente. Literalmente, do vocabulário francês 

– restauration – é uma atividade que consiste em explorar comercialmente a 

confecção e venda ao público de alimentos e bebidas sob a forma de refeições. 

A palavra restaurante não representa apenas um local onde se come, 

ele pode representar muito mais. Ela pode inspirar ambiente, sabor, aroma, 

energia, informalidade, poder, envolvimento e, principalmente, prazer 

(CANDIDO, 2010).  Restaurante é um produto composto por mais elementos 

do que uma refeição vendida a um determinado valor, e é um conceito, possui 

significado amplo, definido pelo ambiente, pelo serviço, pelo cardápio, pelo 

preço e principalmente pelo público–alvo, que podem ser compreendidos pelas 

funções e importância que exercem no complexo produto restaurante. 

Anteriormente, nos restaurantes o personagem principal era o alimento, 

mas hoje em dia o que os consumidores procuram é muito mais do que apenas 

degustar uma refeição saborosa e de qualidade. Eles desejam receber um 

atendimento diferencial, querem se sentir à vontade num ambiente 
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esteticamente elegante e agradável ser tratado de maneira cortes e gentil, isto 

é, querem acima de tudo, ter a certeza de que aquele será um momento 

especial, agradável, uma boa oportunidade de entretenimento e lazer. 

Segundo Paula (2002), há um novo fator no caráter da indústria da 

hospitalidade observado no ramo dos serviços de alimentação, onde extrapola 

o caráter subjetivo e inato anteriormente agregado ao conceito de serviço, 

adicionando o uso de um serviço especial para receber, em que se inclui 

aquele dedicado a alimentos e bebidas de forma geral. 

É de fundamental importância que se determine um referencial quanto à 

tipologia e a caracterização do campo de estudo, tendo em vista as amplas 

divergências de conceitos. Os restaurantes em geral, podem ser classificados 

de inúmeras maneiras. Podem ser agrupados por categorias: tipicidade da 

cozinha, tipo de serviço proposto, forma de venda, tamanho do 

estabelecimento, entre outras. 

3.1. Processos gerenciais nos Restaurantes (Aliment os e Bebidas) 

 
O gerenciamento em um estabelecimento de alimentos e bebidas, 

segundo Venturi (2008), pode ser definido como a ação de planejar, organizar, 

controlar processos e liderar pessoas para o atendimento de metas e o objetivo 

comum. Por isso, o respeito, o profissionalismo, a cordialidade e a eficiência 

são fatores fundamentais na relação entre cliente e equipe, fruto por sua vez, 

da relação gerente e equipe conforme a figura 6. 

Figura 06: Influência dos relacionamentos entre gerentes, funcionários e clientes. 

Fonte: Venturi (2008, p.131). 
 

Para Fonseca (2006), o processo de gestão de uma empresa de 

alimentação não é parado, diversas etapas e diferentes processos envolvem a 

atividade. Como a figura 7, demonstra estas etapas. 

 

Figura 07: Princípios das operações de alimentos e bebidas 
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Fonte: Fonseca (2006, p. 41) 

 
Assim se verificam as tarefas básicas da gerência e como elas se 

relacionam entre si. A organização e coordenação devem pressupor a criação 

de canais de comunicação pelos quais se delega e se comunica, para que 

todas as partes envolvidas trabalhem juntas. Por fim, se devem avaliar os 

planos traçados como metas organizacionais. Quanto aos objetivos que não 

forem alcançados, sempre deverão ser reavaliados, planejados novamente e 

revistos. Assim, dessa forma, o processo de gerência se constitui em um ciclo. 

Não é um processo complicado, mas sim processos com diversos detalhes.  

A operação de alimentos e bebidas é dinâmica e complexa, 

envolvendo diversos processos e uma grande quantidade de informações, as 

quais são fundamentais para as tomadas de decisão.  
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta e justifica a metodologia efetuada na presente 

pesquisa, o campo de pesquisa, a caracterização da pesquisa, a amostragem, 

a definição dos instrumentos de coleta de dados, a forma como os dados foram 

elaborados para facilitar o processo de análise e as etapas do desenvolvimento 

do trabalho.  

4.1.  Características da Pesquisa 

 A presente pesquisa possui abordagem quantitativa, uma vez que sua 

observação consiste no registro sistemático, válido e confiável de 

comportamento ou conduta manifestado.  Segundo Sampieri et al (2006), pode 

ser utilizada como instrumento de medição em diversas circunstâncias.  

Classifica-se este estudo como exploratório no momento em que se 

procura desvendar uma área com poucos estudos científicos, que mensuram a 

qualidade, com uma abordagem voltada para o setor de prestação de serviços, 

e desta forma descobrir caminhos, percepções, gerar hipóteses ou até 

explicações prováveis e identificar áreas para um estudo mais aprofundado 

(CHURCHIL, PETER, 2005). 

Percebe-se que neste estudo se utiliza diferentes métodos de coleta de 

dados. Segundo Sampari et al (2006), nas pesquisas quantitativas, com 

freqüência são incluídos vários tipos de questionários como também testes 

padronizados e recopilação de conteúdos para análise estatística. Para o 

enfoque quantitativo, a coleta de dados é fundamental, e seu objetivo é medir 

variáveis para realizar inferências e análise estatística. Como nota-se no 

quadro 6, há diferenças nas características em relação a pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

Quadro 06- Comparação entre pesquisa qualitativa e quantitativa 

 QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Amostra Não-probabilistica Probabilística 

Não-representativa Representativa 

Formulário para coleta Roteiro não-estruturado Questionário estruturado 
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 QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Abordagem Aprofunda Superficial 

Análise Conteúdo Estatística 

Fonte: Samara e Barros (1997, p. 87). 

4.2. Procedimentos Metodológicos 

No contexto deste trabalho utilizou-se a pesquisa exploratória descritiva 

com abordagens quantitativa. Segundo Gil (1994) a metodologia define o que o 

estudo irá pesquisar e como será realizado todo o trabalho, desde a concepção 

até sua conclusão. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica através de livros e de 

artigos para se dar embasamento teórico e científico sobre o tema.   

 A presente pesquisa faz uso de coleta bibliográfica e preenchimento de 

questionário, no objeto de estudo. Este estudo foi focado no levantamento das 

informações e na aplicação da ferramenta SERVQUAL adaptada e que 

possibilitou a avaliação da qualidade nos determinados restaurantes de Porto 

Alegre. 

 Segundo Laville e Dione (1999) a pesquisa bibliográfica se refere a toda 

fonte de informações existentes, desde documentos impressos, recursos 

audiovisuais, enfim todo o vestígio deixado pelo homem. As revisões da 

literatura apresentam-se como atividade fundamental para identificar, conhecer, 

estudar e avaliar o desenvolvimento da pesquisa em uma determinada área do 

conhecimento. De acordo com Gil (1991), o estudo teórico permite a cobertura 

de uma gama de fenômenos geralmente mais ampla do que aquela que 

poderia ser pesquisada diretamente. Como técnica, a pesquisa bibliográfica 

compreende a leitura, seleção e arquivo dos tópicos de interesse para a 

pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições cientificas que se 

efetuaram sobre determinado assunto. 

Para a realização da pesquisa é necessário seguir e completar uma 

etapa antes de passar para a outra. É comum ocorrer adequações e 

adaptações. A idéia de seguir uma sequência de etapas é bastante relevante 

para o desenvolvimento de um projeto e para mantê-lo ordenadamente à 
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medida que ele acontece (COOPER; SCHINDLER, 2003). Sendo assim, segue 

todo o processo utilizado nesta pesquisa em forma hierárquica (figura 8):  

Figura 08: Mapa estrutural da metodologia da pesquisa aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

PESQUISA  QUANTITATIVA 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SERVQUAL 

ETAPA 02 – Estudo e aplicação do 

SERVQUAL 
ETAPA 01 – levantamento das informações 

Base de busca: 

PROQUEST 

Ebsco 

Websites 

Periódicos 

Mestrado/Teses 

Recorte temporal 

1996 - 2010 

Palavras Chave: 

Qualidade em serviços 

SERVQUAL / SERVPERF 

Restaurantes 

Gestão 

Turismo 

Administração serviço 

Técnica adotada: 

Definição critério restaurantes, 

Entrevista gerentes sobre 

informações do restaurante, 

Aplicação do questionário 

SERVQUAL / SERVPERF 

Análise dos dados 

OBJETIVOS  ETAPA 01 OBJETIVOS ETAPA 02 

- Coleta de informações sobre o tema central e 

suas inter-relações, 

- Compreensão de modelos avaliadores de 

qualidade 

- Contextualização bibliográfica da pesquisa. 

- Coleta de dados, 

- Identificação da realidade do objeto 

de estudo, 

-  Avaliar a qualidade do objeto de 

estudo. 

PRODUTO FINAL – RESULTADOS OBTIDOS 

Avaliação da qualidade através do instrumento SERVQUAL no segmento de restaurantes de carne 

na cidade de PORTO ALEGRE. 
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4.3.  Levantamento das Informações 

Nesta primeira etapa foi realizada a coleta de informações e dados sobre 

a temática deste estudo. Buscou-se pesquisar a avaliação da qualidade em 

serviços, através dos modelos existentes para mensurar a qualidade 

relacionada à prestação de serviço, principalmente, no que diz respeito a 

discussões mais atuais.  Também se objetivou com este levantamento, 

contextualizar a temática da pesquisa, explanando por meio de bases 

científicas a relevância deste estudo. 

A pesquisa bibliográfica foi iniciada em janeiro de 2010, tendo como 

horizonte temporal, a partir de 1996 até 2010, tendo por fim, delinear o tema 

nacionalmente e internacionalmente. Tomou-se como referência a base de 

dados de fonte científica internacional (EBSCO), os periódicos mais 

significativos do setor de turismo, gastronomia, engenharia de produção e 

administração. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas as 

seguintes palavras chave: qualidade em serviço, restaurante, SERVQUAL, 

SERVPERF e gestão (servqual, servperf, service quality, restaurant and 

management) como demonstram as figuras 9 e 10. 

O resultado desta pesquisa confirmou o número de estudos realizados 

sobre os modelos relacionados à qualidade em serviços. Foram encontrados 

no total 89 (APICE B) artigos científicos na base Ebsco, utilizando as palavras, 

SERVPERF, qualidade em serviços e restaurante, como instrumento de busca. 

Todos os resultados foram encontrados a partir de 1996, evidenciando que a 

temática possui caráter inovador.  

Em relação à pesquisa da escala SERVQUAL , constatou-se que esta 

ferramenta já possuí um número maior de pesquisas científicas. Quando 

correlacionada a palavras como: SERVQUAL, qualidade em serviços e 

restaurante encontramos 462 artigos. 
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Figura 09: Pesquisa Bibliográfica sobre SERVQUAL (EBSCO) 

 

 

Fonte: a autora 

 

         Figura 10: Pesquisa Bibliográfica sobre SERVPERF (EBSCO) 

 

 

Fonte: a autora 

Na base de dados sobre dissertações e teses de universidades com 

tradição em pesquisas em áreas como o turismo, a hotelaria, a nutrição, a  

SERVQUAL+ GESTÃO + 

QUALIDADE EM SERVIÇO 

SERVQUAL 

 +    GESTÃO 

SERVQUAL 

TOPO:  SERVQUAL + QUALIDADE EM SERVIÇO + RESTAURANTE =  462 ARTIGOS 

TOPO:  SERVPERF + QUALIDADE EM SERVIÇO + RESTAURANTE =  93 ARTIGOS 

SERVPERF 

SERVPERV   + 

GESTÃO 

SERVPERF   + 

GESTÃO      + 

QUALIDADE EM SERVIÇO 
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engenharia de produção e a administração  tais como: FGV/RJ, FGV/SP, USP, 

PUC/SP, UFRJ, UFSC, UNIVALI, UFLA, PUC/PR, UCS, UFU, UNIPAR, UAM, 

UNB;  foram encontrados  sete estudos sobre o modelo SERVPERF, nas mais 

variáveis áreas de serviço. Quanto à aplicação da escala SERVPERF, nenhum 

deles teve como estudo de caso, o objeto de estudo os estabelecimentos 

restaurantes. Nos trabalhos pesquisados se encontrou a aplicação do 

SERVPERF em E-comércio, empresa do ramo industrial, escola de idiomas, 

ensino superior, empresa de higiene pessoal. Já em relação ao SERVQUAL 

foram encontradas 104 dissertações, sendo que sobre o tema aplicado em 

restaurantes foram encontradas três dissertações. Uma aplicada na cidade de 

Salvador, Bahia; e as outras duas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. As 

outras dissertações foram aplicadas em diversas áreas de serviços, como: 

bancos, instituições educacionais, empresas automotivas, seguradoras, 

empresas de saúde, entre outras. 

Confrontando as buscas na base apresentada, foram selecionados os 

artigos mais relevantes de cada base de dados, considerando o tema como 

foco principal e seus devidos autores. A seleção também foi realizada 

considerando os seguintes critérios: metodologia empregada, tema central e 

resultados finais. 

Do universo final destes artigos selecionados optou-se em focar os 

estudos nas publicações cujos pesquisadores propuseram uma reflexão sobre 

a aplicabilidade da ferramenta SERVQUAL no setor de prestação de serviços. 

Foram selecionados destes artigos científicos, alguns artigos que tratam desde 

a revisão de literatura a aplicação das escalas SERVQUAL / SERVPERF. 

Nestes artigos, a ferramenta SERVQUAL / SERVPERF foi aplicada nos 

seguintes segmentos: 

• Destino turístico (Lopéz Munóz, Moreno;2010),  
                            (Woods, Deegan, 2003), 
                            (Kawanama e Black, 2000). 
 

• Hotelaria   (Ylmaz, 2009)  
                 (Lee,Kyung, 2004),  
                 (Khan, Sukang, 2003),  
                 (Erto, Vanacare, 2002). 
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• Banco (Mengi Pooga, 2009) 
 

• Aluguel de carro (Ekiz, Bavik,Arasli, 2009) 
 

• Estabelecimentos Rurais (Loreiro, González, 2009) 
 

• Ensino (Hong Qin, 2008), (Mahapatra, 2007) 
 

• Serviço Militar (Barnes, Sheys, Morris, 2005) 
 

• Serviço Público (Mc Fadyen, Stephen, 2001) 
 

• Empresas de serviço que não especificaram área de trabalho 
(Sang, Sung, 2005), 

      (Rejandran, Kamalanabha, 2001). 

• Restaurantes: Restaurante de Hotel (Jin, Shanshan, 2008) 
 
                        Fast Food (Yim, Tse, Chan, 2008),  
                                          (Seok-hoon, Yong, Pil, 2004) 
                                          (Jain, Gupta, Vikalpa, 2004) 
                                          (Heung et al, 2000) 
 
                        Lanchonete (Lee, Lambert, 2005). 
 

• Revisão Bibliográfica (Morrison, 2004),  
                                    (Genestre, Herbig, 1996).  

Além de periódicos, teses e dissertações foram consultados livros de 

biblioteca particular da pesquisadora, e das bibliotecas de faculdades e 

universidades, tendo como objetivo o aprofundamento do tema e a 

consolidação da pesquisa. Após coleta e análise deste material, foi possível 

perceber o caráter inovador desta pesquisa, uma vez que não foi encontrado 

nenhum estudo sobre o SERVQUAL aplicado em restaurantes no estado do 

Rio Grande do Sul.  

4.4. População e Amostra 

Gil (1999) expõe população ou universo como o conjunto de elementos 

que possuem determinadas características. Esses elementos são unidades de 

análise sobre as quais serão recolhidas as informações. 



75 
 

A intenção é de trabalhar na pesquisa com os restaurantes com o 

seguinte tipo de cozinha: Restaurantes de Carnes a La Carte, especialidade 

muito apreciadas na cidade capital gaúcha. Esse, portanto, configura-se o 

universo da pesquisa.  

A amostra foi escolhida de forma não probabilística e intencional. É 

representada pelos restaurantes, dentro do universo, que foram selecionados 

segundo os critérios qualidade e acessibilidade. Assim foram selecionados três 

restaurantes. O critério qualidade foi baseado na indicação dos 

estabelecimentos pela publicação especializada como a edição especial de 

Veja Porto Alegre – comer & beber 2010 / 2011, que realiza uma avaliação 

anual e indica o melhor restaurante da cidade de cada categoria. O critério 

acessibilidade diz respeito ao apoio à pesquisa por parte dos proprietários e 

gerentes dos restaurantes. 

          A medição da qualidade do serviço foi realizada usando uma adaptação 

da escala SERVQUAL. O questionário utilizado contém os 22 itens listados no 

Anexo A. O questionário foi apresentado aos clientes adultos (maiores de 18 

anos) dos restaurantes de carne indicados pela revista Veja restaurantes, 

Comer & Beber, 2010-2011, no período de novembro de 2010 a fevereiro de 

2011. O número de estabelecimentos visitados foram 11 (numero total de 

restaurantes de carnes indicados pela Revista), contudo somente 03 

estabelecimentos manifestaram interesse em participar da investigação. Desta 

forma 03 restaurantes fizeram parte do estudo e 50 inquéritos por restaurante 

foi respondido, obtendo-se assim 150 respondentes. 

 

4.5. Instrumentos de coletas de dados 

Foi utilizado um único instrumento na coleta de dados. O instrumento é 

um questionário adaptado do SERVQUAL e também de questões 

complementares, elaborado para coletar dados gerais (demográficos) sobre o 

perfil dos clientes dos restaurantes com questões sobre sexo, idade, motivo da 

refeição, faixa etária, origem, grau de instrução, entre outras. 



76 
 

Inicialmente, o cliente respondeu 22 questões sobre a expectativa do 

serviço. Posteriormente ele respondeu as mesmas 22 questões em relação ao 

desempenho deste restaurante (SERVPERF). Os indicadores são avaliados 

numa escala Likert que varia de 1 a 5, onde o 1 equivale a “forte discordância” 

e 5 a “forte concordância”. No estudo presente a escala Likert foi adaptada 

para 1 a 5, onde 1 corresponde a “discordo completamente”, 2 “discordo 

pouco”, 3 “concordo regularmente”, 4 “concordo satisfatoriamente” e 5 a 

“concordo completamente”. Foram empregados de três a seis atributos a cada 

uma das cinco dimensões, totalizando 22 questões a serem avaliadas 

(APENDICE A). 

4.6  Análise Estatística 

 

  Após a coleta dos 150 questionários distribuídos, foi tabulada a matriz de 

dados. A análise dos dados será realizada conforme demonstra a figura 11.   

Figura 11: Procedimento para  o uso de análises quantitativas dos dados 

 

 

 

 

 

Fonte: Sampieri et al (2006 p. 101) 

 

4.7  Método Estatístico - ANOVA 

Os dados colhidos na pesquisa necessitaram da utilização da estatística 

para seu arranjo, análise e compreensão. A estatística é um instrumento 

poderoso para análise e interpretação de um grande número de dados, cuja 

visão global, pela complexidade, torna-se difícil. 

Este método fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da 

probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências 

sociais. Há que se considerar, porém, que as explicações obtidas mediante a 

utilização do método estatístico não podem ser consideradas absolutamente 

verdadeiras, mas dotadas de boa probabilidade de serem verdadeiros. 

 Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível 

determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada 
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conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o 

método estatístico passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que 

o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de 

ordem quantitativa. 

Para a análise e interpretação dos resultados, a pesquisa inclui uma 

apreciação quantitativa permitindo uma comparação mais sistemática e 

facilitando assim, a interpretação dos resultados. O estudo teve apoio 

operacional do Microsoft Excel 2010. Após a aplicação da fórmula SERVQUAL, 

e da exploração de todos os dados possíveis da análise, se executou uma 

análise fatorial exploratória. Realizou-se o método estatístico ANOVA – Análise 

de Variância. Tal análise foi essencial, para poder aprofundar os dados 

coletados. Segundo Hair et al (2003), a ANOVA pode ser utilizado para analisar 

diferenças estatísticas entre médias de dois ou mais grupos, buscando 

identificar  relações ou diferenças significativas nas respostas entre os 

restaurantes.  

È válido enfatizar qua a ANOVA é um teste estatístico baseado em F. 

Para este estudo, foram calculados e adotados os  parâmetros de valor de α = 

5% ou 0,05. Com esses parâmetros, quando o fator crítico for menor ou igual a 

F rejeita-se a hipótese alternativa, e portanto, aceita-se a hipótese nula.  Se F 

for maior que o fator crítico, é aceito a hipótese alternativa. A hipótese nula é 

aquela em que não há diferença nas médias dos grupos. Baseia-se na noção 

de que qualquer mudança de uma situação passada deve-se inteiramente ao 

erro não aleatório. A outra hipótese, chamada de alternativa, estabelece o 

oposto da hipótese nula, ou seja, é a de que há diferença entre as médias de 

grupos.  Segundo Hair et al (2003),  se a hipótese nula é aceita, não temos 

mudança de status quo.  Mas, se a hipótese nula é rejeitada e a hipótese 

alternativa é aceita, a conclusão é que houve uma mudança de 

comportamento, de atitude ou de alguma medida semelhante. No estudo, o 

grau de confiança adotada foi o de  95%.  Este grau é uma varável 

determinada pela pesquisadora visando assegurar a transparência e a 

credibilidade da pesquisa. 

Para o critério de análise dos respostas dos respondentes dos 

restaurantes A, B e C foram realizados gráficos com medidas baseadas na 
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Escala Likert (1 a 5) onde foram definidos, pela autora os níveis de satisfação e 

importância adotados. Os graus de satisfação / importância foram classificados 

em desfavorável, médio e favorável. Aplicando tais critérios de valor na escala 

Likert  dividiu-se a mesma desta maneira: 

• 1 a 1,5...= Nenhum grau de satisfação / importância 

• 1,51 a 2,5...= nível ou grau baixo de satisfação / importância 

• 2,51 a 3,5...=evidência em nível regular / importância 

• 3,51 a 4,5...= nível em grau favorável / importância 

• 4,51 a 5...=alto nível de satisfação / importância 
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5.ANALISE E RESULTADOS 

Os três restaurantes  que  participaram deste estudo, estão classificados 

na revista Veja Comer e Beber no segmento de carnes com serviço a la carte. 

Todos são tradicionais na cidade, possuem um grande espaço físico e portanto 

uma boa capacidade de lugares e encontram-se em bairros de fácil acesso. 

5.1. Critérios de distribuição dos questionários SE RVQUAL 

 Foram os gerentes e funcionários dos estabelecimentos que distribuiram 

os questionários para os clientes em cada restaurante. Foi solicitado que 

distribuissem os questionários uniformente, aos poucos, cada dia. Foram 

distribuídos no mês de novembro de 2010 e recolhidos em fevereiro de 2011. 

 Era necessário que o respondente fosse maior de 18 anos, sendo esta  

solicitação como única característica restritiva. Foram coletados 150 

questionários, cinquenta em cada um dos três restaurantes, sendo que um 

deles é o ganhador do prêmio Veja, melhor restaurante de carne de Porto 

Alegre, os outros dois estão entre os recomendados pela revista , que também 

concorreram ao prêmio. 

5.2. Caracterização dos clientes respondentes do qu estionário 

SERVQUAL 

 Dos 150 respondentes do questionário SERVQUAL, 32% são do sexo 

feminino e 68% do sexo masculino. A média de idade é de 44,06 anos, a idade 

mínima foi de 19 anos e a maior idade de 75 anos (quadro 09). 

 Do público respondente, 7,33% são estrangeiros e a grande maioria, 

92,66% são brasileiros. Em relação a procedência, 84% são residentes de 

Porto Alegre, enquanto que 16% são turistas. 

 A maioria, 66,66% respondeu o questionário no horário do almoço, e 

33,33% durante o jantar. Destas refeições, 71,33% foi realizada nos dias úteis 

(de seguanda a sexta-feira) e 28,66% no final de semana (sábado e domingo). 
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 Em relação ao grau de instrução, 5,33% possuí o ensino médio 

concluído, 20,66% tem o superior incompleto, 58% superior completo e 16 % 

pós graduação, como demonstra o gráfico  01. 

Gráfico 01: Grau de instrução dos 150 respondentes. 

Fonte: da autora 

 Portanto, o perfil demográfico dos 150 respondentes apresenta-se  como 

maioria masculina, com média de idade de 44,06 anos, grande maioria 

brasileiros, também maioria porto-alegrenses. Em relação a refeição, maioria 

respondeu no período de almoço, na maioria em dias úteis e e em maior parte 

almoços de negócio. Quanto a instrução, a maioria apresenta nível superior 

completo. 

 É fundamental que os gerentes e proprietários de restaurantes 

conheçam seu público, por isso este perfil é ferramenta necessária para uma 

aproximação e conhecimento de seu publico-alvo. 

5.2.1 Caracterização dos respondentes do restaurant e A 

 Do total respondentes do restaurante A, 64% são do sexo masculino e 

36% do sexo feminino. Seu público apresentou uma média de idade de 33,34 

anos, sendo a menor idade 19 anos e a maior idade 65 anos (quadro 7). 

 Em relação a origem, 2% eram estrangeiros, e sua maioria, 98% eram 

brasileiros. De seus clientes, 74% são residentes de Porto Alegre, e 26% se 

classificaram como turistas. 
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 Do público entrevistado, 76% estavam almoçando e 24% jantando no 

estabelecimento. 56% estava fazendo as refeições para negócios, enquanto 

44% estavam reunidos com familiares. 

 A maioria, 74% respondeu o questionário durante a semana (segunda a 

sexta-feira) e 26% no final de semana. 

 Em relação a escolaridade, 12% concluíram o ensino médio, 30% esta 

cursando o ensino superior, 44% já concluiu o ensino superior e 14% possuí 

pós-graduação. 

5.2.2  Caracterização dos respondentes do restauran te B 

 Dos respondentes do restaurante B, 66% são do sexo masculino e 34% 

do sexo feminino. Seus clientes apresentaram uma média de idade de 44,71 

anos, sendo a menor idade de 19 anos e a maior idade de 70 anos. 

Quanto a origem, 14% eram estrangeiros e sua maioria, 86% brasileiros. 

Dos clientes, 78% apresentam residência em Porto Alegre, enquanto 22% se 

classificaram como turistas. 

A maioria, 62% respondeu o questionário durante o almoço e 38% 

durante o jantar. Dos respondentes, 52% das refeições eram de negócio, e 

48% estavam acompanhados de familiares. 62% dos clientes realizaram as 

refeições durante a semana (de segunda a sexta-feira) e 38% no final de 

semana (sábados e domingos). 

Em relação ao grau de instrução, 4% concluíram o ensino médio, 22% 

possuí superior incompleto, 62% superior completo e 12% com pós-graduação. 

5.2.3. Caracterização dos respondentes do restauran te C 

 Dos respondentes do restaurante C, 74% são do sexo masculino, e 26% 

do sexo feminino. Seu público apresentou uma média de idade de 55,04 anos, 

sendo a menor idade apresentada 29 anos e a maior, 75 anos. 

 Em relação a origem, 6% eram estrangeiros e 94% brasileiros. Destes, 

82% são residentes da cidade de Porto Alegre e 18% se classificaram como 

turistas. 
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 Do total de clientes, 62% estava almoçando e 38% estavam jantando 

quando responderam o questionário solicitado. Também, 36% estavam 

realizando refeições para negócios e 64% realizavam as refeições em família. 

58% respondeu o questionário durante os dias úteis e 42% no final de semana 

(sábados e domingos). 

 Quanto ao grau de instrução, 10% possuí ensino superior incompleto, 

68% apresentam superior completo e 22% possui pós-graduação. 

Quadro 07: Perfil dos respondentes dos restaurantes A, B e C 

  Rest A   Rest B   Rest C 

Sexo Feminino 36% 34% 26% 

Masculino 64% 66% 74% 

Nacionalidade Estrangeiro 2% 14% 6% 

Brasileiro 98% 86% 94% 

Residência Porto Alegre 74% 78% 82% 

Turistas 26% 22% 18% 

Refeições Almoço 76% 62% 62% 

Jantar 24% 38% 38% 

Refeições Négocio 56% 52% 36% 

Família 44% 48% 64% 

Dia Dias Úteis 74% 62% 58% 

Final de semana 26% 38% 42% 

Grau de instrução Ensino Médio 12% 4% 0% 

Sup. Incompl. 30% 22% 10% 

Sup. Completo 44% 62% 68% 

Pós- Graduação 14% 12% 22% 

Fonte: da autora 

5.3. Questionário SERVQUAL  e as questões com suas respectivas 

dimensões  

 O questionário apresenta questões dentro de cada dimensão para 

avaliar a qualidade do serviço (apendice B). Como já foi descrito, a adaptação 
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do Servqual contêm 44 questões,  22 questõe sobre a satisfação (SERVPERF), 

ou seja, a percepção sobre o real serviço, de fato, que ocorreu no respectivo 

restaurante. E ainda, as mesmas 22 questões para responder sobre o grau de 

importância, a expectativa de tal atributo para um serviço de qualidade.  

No quadro 8, pode-se verificar quais atributos foram avaliados, e ainda,  

perceber quais questões representam cada dimensão. A dimensão aspecto 

tangíveis possuí seis questões. A dimensão Confiabilidade possuí quatro. A 

Segurança incluí também quatro. Já a Responsividade incluí cinco e a Empatia 

apenas três questões. 

Quadro 08: As questões e suas dimensões no questionário SERVQUAL  

Nº Questão Dimensão 

Q 1 Disponibilidade de vaga no estacionamento Asp. Tangíveis 

Q 2 Espaço com entretenimento para crianças Asp. Tangíveis 

Q 3 Instalações físicas visualmente atraentes Asp. Tangíveis 

Q 4 Funcionários com aparência limpa e profissional Asp. Tangíveis 

Q 5 Materiais de boa aparência (prestação do serviço) Asp.Tangíveis 

Q 6 Espaço interno amplo com facilidade de locomoção Asp. Tangíveis 

Q 7 Qualidade da comida e bebida Confiabilidade 

Q 8 A conta é entregue nos valores corretos Confiabilidde 

Q 9 Interesse sincero em resolver problemas na prestação de serviço ao 
usuário 

Confiabilidade 

Q 10 Execução correta do serviço da primeira vez Confiabilidade 

Q 11 Funcionários dão suporte uns aos outros para manter a rapidez e 
qualidade do serviço 

Responsividade 

Q 12 Prato entregue de acordo com o pedido Responsividade 

Q 13 Período para entregua do prato dentro do aceitável Responsividade 

Q 14 Agilidade no atendimento ao usuário Responsividade 

Q 15 Boa vontade em servir o usuário Responsividade 

Q 16 Funcionários que inspiram confiança no usuário Segurança 

Q 17 Capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido Segurança 

Q 18 Funcionários que sempre tratam o usuário com educação Segurança 

Q 19 Funcionários que têm conhecimento para responder as perguntas do 
usuário 

Segurança 
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Nº Questão Dimensão 

Q 20 Funcionários que  entendem as necessidades dos usuários Empatia 

Q 21 Atenção individualizada dada ao usuário, buscando atender suas 
necessidades específicas 

Empatia 

Q 22 Horários de funcionamento convenientes Empatia 

Fonte: da autora. 

5.4. Médias da satisfação (percepção) e o de import ância (expectativa) 

dos restaurantes A, B e C 

 Após a aplicação do questionário e da avaliação da qualidade sobre os 

serviços dos restaurantes estudados, foi realizado uma análise procurando 

identificar quais  dimensões foram mais bem avaliadas pelos clientes e quais 

precisam serfocadas para melhorar a satisfação. 

 Essa classificação de categorias por dimensão, tem papel fundamental 

para os restaurantes, pois representam os pontos críticos e os fortes na 

prestação do serviço. Críticos, quando a discrepância entre expectativa (grau 

de importância) e percepção (satisfação). E forte quando há discrepância 

positiva entre grau de importância e satisfação. 

  A qualidade se mede através do valor de SERVQUAL, que esta 

relacionada, com a seguinte equação:  Q = 1 / 22 (Pi – li) 

Sendo Q a qualidade percebida do serviço, pi  o nível de satisfação e li o 

grau de importância do serviço. 

 O nível de satisfação e o grau de importância em relação as cinco 

dimensões foram obtidos através dos cálculos das médias das pontuações 

atribuídas aos indicadores que contem cada dimensão. 

 As médias superiores a 4,5 indicam satisfação e importância alta; entre 

4,5 e 3,5 indicam satisfação e importância médias e inferiores a 3,5 indicam 

satisfação e importância baixa. Em ambos os casos, se trata de escalas 

balanceadas, com categorias positivas, negativas ou neutras, como pode-se 

ver na tabela G abaixo. 
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 Como demonstra a tabela G, em relação a satisfação dos clientes, 

somentes as questões da dimensão confiabilidade que ficaram com médias de 

satisfação alta. A grande maioria das questões apresentaram satisfação média. 

Somente uma resposta, de um restaurante, que apresentou satisfação baixa, 

da dimensão aspectos tangíveis. 

  Em relação a importância,  a grande maioria apresentou médias altas. 

As questões que obtiveram médias entre 3,5 a 4,5, ou seja, representando 

importância média, foram nas questões das dimensões aspectos tangíveis, 

segurança e empatia. Como observa-se abaixo, no quadro 9, nenhuma média 

de grau de importância apresentou média baixa. 

Quadro 09: As médias da satisfação e do grau de importância dos restaurantes A, B e C 

 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Questão Dimensão Satisfação importância satisfação importância satisfação Importância 

Q 1 Asp. tangíveis 3,76 4,6 4,48 4,7 3,88 4,74 

Q 2 Asp. tangíveis 3,36 4,3 3,24 4,32 4,82 4,3 

Q 3 Asp. tangíveis 3,64 4,58 3,82 4,68 3,66 4,96 

Q 4 Asp. tangíveis 3,86 4,62 3,9 4,84 3,96 4,88 

Q 5 Asp. tangíveis 3,74 4,62 4 4,9 3,78 4,48 

Q 6 Asp. tangíveis 3,8 4,76 4 4,78 3,5 4,58 

Q 7 confiabilidade 3,92 4,92 4,4 4,96 4,4 4,96 

Q 8 confiabilidade 4,68  4,86 4,66 4,96 4,58 5 

Q 9 confiabilidade 3,72 4,68 4,08 4,78 4,5 4,66 

Q 10 confiabilidade 3,86 4,6 4,24 4,72 4,12 4,54 

Q 11 Responsiv. 3,82 4,54 4,28 4,68 4,2 4,76 

Q 12 Responsiv. 3,82 4,64 4,36 4,74 4,38 4,96 

Q 13 Responsiv. 3,7 4,64 4,2 4,84 4,26 4,94 

Q 14 Responsiv. 3,76 4,56 4,06 4,5 4,04 4,66 

Q 15 Responsiv. 3,72 4,5 3,96 4,64 4,1 4,7 

Q 16 Segurança 3,78 4,44 4 4,5 4,08 4,18 

Q 17 Segurança 3,84 4,46 3,98 4,52 4,12 4,04 

Q 18 segurança 3,82 4,42 4,06 4,58 4,04 4,74 
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 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Q 19 Segurança 3,9 4,42 3,96 4,58 4,26 4,42 

Q 20 Empatia 3,8 4,48 4,06 4,44 4,42 4,28 

Q 21 Empatia 3,9 4,6 3,96 4,58 4,14 4,38 

Q 22 Empatia 4,04 4,6 4,48 4,64 4,34 4,78 

Fonte: da autora. 

 Observando a tabela acima, em relação aos aspectos tangíveis, o 

restaurante C apresentou na questão, instalações físicas visualmente atraentes 

(Q3 4,96), como a mais importante. E, na mesma questão, apresentou 

desempenho bastante fraco (3,66). Já o restaurante B apresentou importãncia 

alta na questão, materiais com boa aparência e limpa (Q4 4,9), e desenpenho 

fraco (4). Ainda o restaurante B, apresentou satisfação bastante fraca na 

questão espaço com entretenimento para crianças (Q2 – 3,24). O restaurante A 

apresentou satisfação bastante fraca em relação a espaço para crianças (Q2 

3,36), como o restaurante B. Portanto, os gerentes do restaurante B devem 

priorizar a melhora  de materiais de boa aparência, e o gerente do restaurante 

C deve priorizar a melhoria de suas intalações físicas. 

 Na dimensão Confiabilidade, os três restaurantes apresentaram médias 

altas de importância, sendo que nas questões relacionadas a qualidade da 

alimentação e bebida e a conta entregue nos valores corretos, o restaurante C 

apesentou média de importância de 4,96 e 5, e de desempenho 4,4 e 4,58. Nos 

restaurantes A e B, os atributos de maior importância também foras estas 

questões. No restaurante A o nível de satisfação da questão qualidade da 

alimentação e bebida (Q7) foi baixo, 3,92. O que deve preocupar bastante a 

ger~encia deste estabelecimento. 

 Em relação a dimensão Responsividade, o restaurante C apresentou 

alto nível de importância para as questões, prato entregue de acordo com o 

pedido, e período para entregua do prato dentro do aceitável. 

5.5. Médias gerais das dimensões em relação a satis fação e importância 

 Em relação ao total dos clientes, pode-se notar que em relação a 

satisfação a dimensão confiabilidade recebeu a maior média, e a dimensão  
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aspectos tangíveis a menor média. Quanto ao grau de importância percebe-se que a 

dimensão com maior média foi também a confiabilidade e a menor média a 

responsividade. A média total de satisfação resultou em 4,05 e a média total de 

importância  em 4,53, como  esta demonstrado no quadro 10. A partir dos resultados 

da pesquisa e do estudo sobre qualidade de serviços, percebe-se que os clientes 

apresentaram uma diferença na relação importância – desempenho, apresentando 

uma discrepância negativa em todas as dimensões. 

Quadro 10:  Médias gerais das dimensões em relação a satisfação e importância 

Dimensão Satisfação Importância 

Aspectos Tangíveis 3,84 4,64 

Confiabilidade 4,26 4,8 

Responsividade 4,04 4,26 

Segurança 3,98 4,44 

Empatia 4,12 4,53 

Média Total 4,05 4,53 

 

5.6. Atributos acima da média geral de satisfação ( percepção) 

 Em relação a satisfação, percepção do cliente do respectivo restaurante, 

notou-se que as médias mais altas foram em relação a questão 8 (Conta 

correta), questão 22 (horário de funcionamento conveniente), questão 7 

(qualidade da alimentação e bebidas), questão 12 (prato de acordo com o 

pedido), questão 9 (interesse sincero em resolver problemas na prestação do 

serviço) e questão 11 (suporte dos funcionários para manter rapidez e 

qualidade no serviço). Tendo as dimensões confiabilidade, responsividade e 

empatia com as médias mais altas de satisfação dos clientes destes 

restaurantes. 

Quadro 11: Atributos acima da média geral de satisfação  

Média  Questão Dimensão 

4,64 Q 8 Confiabilidade 

4,28 Q 22 Empatia 
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4,24 Q 7 Confiabilidade 

4,18 Q 12 Responsividade 

4,1 Q 9  

Q 11 

Confiabilidade 

Responsividade 

Fonte: da autora. 

5.7. Atributos acima da média geral no grau de impo rtância (expectativa) 

  As dimensõe mais importantes (médias mais altas) no grau de 

importância para os clientes dos restaurantes pesquisados é a confiabilidade, 

responsividade e aspectos tangíveis, nesta respectiva ordem, como exibe o 

quadro 12. 

Quadro 12: Atributos acima da média geral  de importância  

Média  Questão Dimensão 

4,95 Q 7 Confiabilidade 

4,94 Q 8 Confiabilidade 

4,8 Q 13 Responsividade 

4,78 Q 12 

Q 5 

Responsividade 

Asp. Tangíveis 

4,74 Q 4 Asp. Tangíveis 

Fonte: da autora. 

5.8. Atributos abaixo da média geral de satisfação (percepção) 

 As médias de satisfação dos clientes abaixo da média geral foram  

questões da dimensão aspecto tangíveis. Isso demonstra uma tendência   nos 

três restaurantes pesquisados, que seus clientes gostariam que seus 

proprietários / gerentes priorizassem melhorias  e investissem mais nestes 

aspectos abordados na pesquisa. 

Quadro 13: Atributos abaixo da média geral de satisfação 

Média  Questão Dimensão 

3,7 Q 3 Asp. Tangíveis 

3,76 Q 6 Asp. Tangíveis 
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3,8 Q 2 Asp. Tangíveis 

3,84 Q 5 Asp. Tangíveis 

3,91 Q 4 Asp. Tangíveis 

Fonte: da autora. 

5.9  Atributos abaixo da média geral no grau de imp ortância (expectaiva) 

 Em relação ao grau de importância, as médias mais baixas, ou seja, de 

menor importância para os clientes, estão nas questões 2, 17, 16, 20, 12. 

Respectivamente, representam as dimensões aspectos tangíveis (1 questão), 

segurança (2 questões), empatia (1 questão) e responsividade ( 1questão), 

como mostra o quadro 14. 

Quadro 14: Atributos abaixo da média geral no grau de importância 

Média  Questão Dimensão 

4,31 Q 2 Asp. Tangíveis 

4,34 Q 17 Segurança 

4,4 Q 16 

Q 20 

Segurança 

Empatia 

4,47 Q 12 Responsividade 

Fonte: da autora. 

5.10 Diagnóstico dos três restaurante (fórmula SERV QUAL) 

 A aplicação da equação  Q= 1/22. (Pi – li), que resulta num valor global 

de SERVQUAL, permite aos proprietários e gestores destes restaurantes 

detectar, de acordo com os índices apresentados, quais  os aspectos do 

serviço são mais importantes e qual é o nível de satisfação, através da 

comparação da importãncia de um serviço com a satisfação proporcionada por 

este serviço. Baseado nestes resultados, os gerentes podem implantar 

estratégias de ação a curto, médio e longo prazo, tomando com critério a 

direção e a amplitude dos indices (positivos e negativos) dos indicadores. 

 Como demonstra o quadro 15, a grande maioria dos itens se encontram 

abaixo do nível de qualidade percebida. O grau de importância esperado em 

grande parte dos serviços nos restaurantes não se comparam  com a 
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satisfação proporcionada, somente algumas questões tiveram desempenho 

positivo ou com o mínimo de qualidade aceitável (neutro = 0). 

Somente o restaurante C conseguiu apresentar um grau mínimo de 

qualidade (resultados positivos e neutros). As questões  relevantes (neutras e 

positivas) foram as de segurança, empatia e aspectos tangíveis. Já os 

restaurantes A e B obtiveram   todos os dados negativos. 

Através da metodologia SERVQUAL utilizada,percebe-se que para os 

itens negativos, os gestores dos restaurantes necessitam buscar soluções a 

todas as dificuldades e problemáticas encontradas. Porém, os esforços devem 

ser organizados em função das prioridades, que são sinalizadas nos valores 

com maior índice negativo. Neste estudo, como pode-se observar na tabela a 

seguir, os maiores valores negativos se encontram na dimensão aspectos 

tangíveis. Por outro lado,  os índices positivos são úteis para indicar os pontos 

fortes dos estabelecimentos. 

Quadro 175: Diagnóstico dos  restaurantes (fórmula SERVQUAL) 

Dimensão Questão Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Asp. Tangíveis Q 1 -0,04 -0,01 -0,04 

Asp. Tangíveis Q 2 -0,04 -0,05 0,02 

Asp. Tangíveis Q 3 -0,04 -0,04 -0,06 

Asp. Tangíveis Q 4 -0,03 -0,04 -0,04 

Asp. Tangíveis Q 5 -0,04 -0,04 -0,03 

Asp. Tangíveis Q 6 -0,04 -0,04 -0,05 

Confiabilidade Q 7 -0,04 -0,03 -0,03 

Confiabilidade Q 8 -0,01 -0,01 -0,02 

Confiabilidade Q 9 -0,04 -0,03 -0,01 

Confiabilidade Q 10 -0,03 -0,02 -0,02 

Responsividade Q 11 -0,03 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 12 -0,04 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 13 -0,04 -0,03 -0,03 

Responsividade Q 14 -0,03 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 15 -0,03 -0,03 -0,03 
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Dimensão Questão Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Segurança Q 16 -0,03 -0,03 0,00 

Segurança Q 17 -0,03 -0,02 0,01 

Segurança Q 18 -0,03 -0,02 -0,03 

Segurança Q 19 -0,02 -0,03 -0,01 

Empatia Q 20 -0,03 -0,02 0,01 

Empatia Q 21 -0,03 -0,03 -0,01 

Empatia Q 22 -0,02 -0,01 -0,02 

Fonte: da autora. 

5.11 Comparação das médias das dimensões dos restau rantes A, B e C 

(satisfação e importância) 

 Ao comparar-se as médias de satisfação dos três restaurantes pode-se 

prever que em ambos, os aspectos tangíveis foram as resultados com mais 

baixo nível de qualidade. O restaurante C apresentou qualidade baixa, já os 

restaurantes A e B medianas. Ou seja, é onde os gestores devem investir 

estratégias para melhorar  e reverter esse dado negativo. Já a dimensão com 

com média qualidade encontra-se  nas dimensões confiabilidade, 

responsividade, segurança e empatia. 

 Em relação ao grau de importância a dimensão confiabilidade é o críterio 

mais importante em todos os restaurantes estudados. Seguidos pelas 

dimensões aspectos tangíveis, responsividade, empatia e segurança. 

 Pode-se observar através da média final, que o restaurante B (4,67) 

apresenta os clientes mais exigentes, seguido pelo restaurante C (4,61) e 

posteriormente, pelo A (4,58). Em relação a satisfação, os clientes mais 

satisfeitos são os do restaurante B, seguido pelo restaurante C e, 

posteriormente, pelo A. 

Quadro 16: Comparação das médias das dimensões dos restaurantes A, B e C  

 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Dimensão satisfação importância satisfação Importância satisfação Importância 

Asp. Tangíveis 3,69 4,58 3,9 4,7 3,35 4,66 
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 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Confiabilidade 4,04 4,76 4,34 4,85 4,4 4,79 

Responsividade 3,76 4,57 4,17 4,68 4,19 4,8 

Segurança 3,83 4,43 4,0 4,56 4,12 4,34 

Empatia 3,9 4,56 4,17 4,55 4,3 4,48 

Média Geral 3,84 4,58 4,12 4,67 4,07 4,61 

Fonte: da autora 

 Ainda observando o quadro 16,  pode-se perceber que  em relação aos 

Aspectos Tangíveis a melhor média de satisfação e importância foi encontrada 

nos respondentes do restaurante B. A pior média de satisfação foi a do 

restaurante C e a pior média de importância  o restaurante A. Em relação a 

dimensão Confiabilidade, a melhor média de satisfação foi apresentada pelo C, 

e melhor média de importância foi encontrada no restaurante B. A pior média 

de satisfação e importância está no restaurante A. 

Na dimensão Responsividade, a melhor média de satisfação e 

importância foi apresentada pelo restaurante C. Já a pior média de satisfação e 

importância foi encontrada no restaurante A.  Em relação a dimensão 

Segurança, a melhor média de satisfação está no restaurante C, e a pior no A. 

Quanto a melhor média de importância, a melhor média encontra-se no 

restaurante B e a pior méida, no restaurante C. 

Quanto as médias da dimensão Empatia,a média de satisfação com 

superior resultado está no restaurante C ,e o inferior, no restaurante A. A 

melhor média de importância está no restaurante A, enquanto que a pior, 

encontra-se no restaurante C. Na média geral de todas as dimensões, o 

restaurante B apresentou as melhores médias de satisfação e importância. E o 

restaurante  A as piores médias de satisfação e importância. 

 
5.12 Comparação das médias de satisfação (SERVPERF)   Aspectos 

Tangíveis 

 Em relação a dimensão Aspectos Tangíveis, no que diz respeito a 

satisfação dos clientes, pode-se perceber que as respostas da questão 2 está 

com média baixa nos restaurantes A e B. Esta média, representa que nestes 
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restaurante não há um espaço de entretenimento voltado as crianças. E a 

única media alta foi justamente a mesma questão, do restaurante C, que 

apresenta um espaço aos pequenos.  Já, as demais questões ficaram com 

médias entre 3,5 e 4,5, ou seja, com médias de média qualidade. 

Quadro 17: Comparação das médias de satisfação na dimensão aspectos tangíveis 

Satisfação – Médias Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 

Restaurante A 3,76 3,36 3,64 3,86 3,74 3,8 

Restaurante B 4,48 3,24 3,82 3,9 4 4 

Restaurante C 3,88 4,82 3,66 3,96 3,78 3,5 

Média Geral 4,04 3,81 3,71 3,91 3,84 3,77 

Fonte: da autora. 

 Observando o gráfico 2, pode-se constatar que os respondentes do 

restaurante C, apresentaram respostas com favorável nível de satisfação, 

ficando todas as questões desta dimensão próximas ao limíte deste índice (4). 

Em relação ao espaço com entretenimento para crianças (Q2), obteve um alto 

nível de satisfação (próxima do 5). Já quanto ao item espaço interno amplo 

com facilidade de locomoção (Q6), apresentou nível médio de satisfação. 

 Em relação aos  restaurantes A e B pode-se averiguar que os 

respondentes de ambos, indicaram nível favorável de satisfação em todos os 

itens disponibilidade de vagas no estacionamento (Q1), instalações físicas 

visualmente atraentes (Q3), funcionários com aparência limpa e profissional 

(Q4), materiais de boa aparência (Q5) e espaço interno amplo com facilidade 

de locomoção (Q6), com exceção do item  espaço com entretenimento para 

crianças (Q2) que indicou nível médio de satisfação. 

Gráfico 02: Satisfação da dimensão Aspectos Tangíveis 
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 Para aprofundar as respostas, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 

18) assumindo como hipótese  nula (H◦= as médias dos restaurantes A, B e C 

são iguais) contra a hipótese alternativa (H1= as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 18: Comparação entre os três restaurantes 

Ques
tão 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Médi
a B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q1 4,04 3,76 4,48 3,88 14,88 58,9 0,39 0,38 0,43 7,44 0,40 18,57 Diferente 0,00 
Q2 3,81 3,36 3,24 4,82 77,37 88,0 0,72 0,92 0,15 38,69 0,60 64,61 Diferente 0,00 
Q3 3,71 3,64 3,82 3,66 0,97 64,1 0,28 0,72 031 0,49 0,44 1,12 Igual 0,33 
Q4 3,91 3,86 3,90 3,96 0,25 56,4 0,37 0,42 0,37 0,13 0,38 0,33 Igual 0,72 
Q5 3,84 3,74 4,00 3,78 1,96 62,2 0,40 0,41 0,46 0,98 0,42 2,32 Igual 0,10 
Q6 3,76 3,80 4,00 3,48 6,88 70,5 0,49 0,45 0,50 3,44 0,48 7,17 Diferente 0,00 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 Através da análise do gráfico 2, é possível que para nenhum dos itens 

instalações físicas visualmente  atraentes (Q3), funcionários com aparência 

limpa e profissional (Q4),  materiais de boa aparência (Q5) pode-se aceitar 

hipótese alternativa em favor da hipótese nula, isto é, nenhum dos restaurantes 

apresentou diferenças significativas (valor F acima de 3,94) a um nível de 95% 

de grau de confiança para estes itens. Já para os elementos disponibilidade de 

vagas no estacionamento (Q1), espaço com entretenimento para crianças (Q2) 

e espaço interno amplo com facilidade de locomoção (Q6) rejeita-se a hipótese 

nula em favor da hipótese alternativa, sendo que os restaurantes A, B e C 

apresentaram níveis diferentes (valor F acima de 3,94).  

 Com o objetivo de identificar quais restaurantes apresentaram essas 

diferenças, aplicou-se o teste de hipóteses entre o restaurante A e B, A e C e B 

e C (quadro 19, 20 e 21). 

Quadro 19: Comparação Restaurante A e B 
 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Valor 
crítico 

Status p-
crític
o 

Q1 4,12 3,76 4,48 12,96 37,6 0,39 0,38 12,96 0,38 33,78 3,94  Diferente 0,00 
Q2 3,30 3,36 3,24 0,36 80,6 0,72 0,92 0,36 0,82 0,44 3,94 Igual 0,51 
Q3 3,73 3,64 3,82 0,81 48,9 0,28 0,72 0,81 0,50 1,62 3,94 Igual 0,21 
Q4 3,88 3,86 3,90 0,04 38,5 0,37 0,42 0,04 0,39 0,10 3,94 Igual 0,75 
Q5 3,87 3,74 4,00 1,69 39,6 0,40 0,41 1,69 0,40 4,18 3,94 Diferente 0,04 
Q6 3,90 3,80 4,00 1,00 46,0 0,49 0,45 1,00 0,47 2,13 3,94 Igual 0,15 

 
Quadro 20: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QM
E 

F Valor 
crítico 

Status p-
crític
o 

Q1 3,82 3,76 3,88 0,36 40,4 0,39 0,43 0,36 0,41 0,87 3,94 Igual 0,35 
Q2 4,09 3,36 4,82 53,29 42,9 0,72 0,15 53,29 0,44 121,73 3,94 Diferente 0,00 
Q3 3,65 3,64 3,66 0,01 28,7 0,28 0,31 0,01 0,29 0,03 3,94 Igual 0,85 
Q4 3,91 3,86 3,96 0,25 35,9 0,37 0,37 0,25 0,37 0,68 3,94 Igual 0,41 
Q5 3,76 3,74 3,78 0,04 42,2 0,40 0,46 0,04 0,43 0,09 3,94 Igual 0,76 
Q6 3,64 3,80 3,48 2,56 48,5 0,49 0,50 2,56 0,49 5,17 3,94 Diferente 0,03 
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Quadro 21: Comparação Restaurante B e C 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Valor 
crítico 

Status p-
crític
o 

Q1 4,18 4,48 3,88 9,00 39,8 0,38 0,43 9,00 0,41 22,18 3,94 Diferente 0,00 
Q2 4,03 3,24 4,82 62,41 52,2 0,92 0,15 62,41 0,54 116,5 3,94 Diferente 0,00 
Q3 3,74 3,82 3,66 0,64 50,6 0,72 0,31 0,64 0,52 1,24 3,94 Igual 0,27 
Q4 3,93 3,90 3,96 0,09 38,4 0,42 0,37 0,09 0,39 0,23 3,94 Igual 0,63 
Q5 3,89 4,00 3,78 1,21 42,6 0,41 0,46 1,21 0,43 2,78 3,94 Igual 0,10 
Q6  3,74 4,00 3,48 6,76 46,5 0,45 0,50 6,76 0,47 14,25 3,94 Diferente 0,00 

 
 
 Ao observar os quadros 21, 22 e 23, pode-se concluir que a diferença 

apresentada para o item disponibilidade de vagas para estacionamento (Q1) 

está no restaurante B, que  apresentou nível superior de satisfação quando 

comparados aos restaurantes A e C. Para o item espaço com entretenimento 

para crianças (Q2) a diferença esta no restaurante C que também apresentou 

nível superoir de satisfação quando comparado aos outros restaurantes. Em 

relação as questões  instalações físicas visualmente atraentes (Q3) e 

funcionários com aparência limpa e profissional (Q4)  não houve diferença 

entre as respostas. Quanto ao item materiais de boa aparência (Q5), houve 

uma pequena diferença no restaurante B, que apresentou nível supeior de 

satisfação quando comparados aos restaurantes A e C. Em relação a questão  

espaço interno amplo com facilidade de locomoção (Q6), o restaurante C 

apresentou diferença, pois indicou nível inferior quando comparado aos 

restaurantes A e B. 

5.13 Comparação das médias  de importância na dimen são Aspectos 

Tangíveis 

Como demonstra o quadro 22, as médias em relação ao grau de 

importância da dimensão aspectos tangíveis, revela que apenas a questão 2 

(espaço de entretenimento para crianças) está com média  qualidade 

(respostas entre 3,5  e 4,5). O restante das questões, na sua grande maioria, 

apresentaram médias altas (acima de 4,5). Com estás médias, pode-se 

verificar uma tendência de grau de importância alta para esta dimensão. 

Quadro 22: Comparação das médias de importância na dimensão aspectos tangíveis 

Grau de importância – Médias Q 1 Q 2 Q 3 Q4 Q5 Q 6 

Restaurante A 4,6 4,3 4,58 4,62 4,62 4,74 

Restaurante B 4,7 4,32 4,68 4,84 4,90 4,78 
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Grau de importância – Médias Q 1 Q 2 Q 3 Q4 Q5 Q 6 

Restaurante C 4,74 4,3 4,96 4,88 4,48 4,58 

Média Geral 4,68 4,31 4,74 4,78 4,67 4,7 

Fonte: da autora. 

Ao observar o gráfico 03, pode-se averiguar que os respondentes do 

restaurante A, B e C apresentaram resposta com alto nível de expectativa para 

os itens disponibilidade de vagas no estacionamento (Q1), instalações físicas 

atraentes (Q3), funcionários com aparência limpa e profissional (Q4), materiais 

de boa aparência (Q5), e para espaço interno amplo com facilidade de 

locomoção (Q6). Já para o ítem  espaço com entretenimento para crianças 

(Q2) os respondentes do restautante A, B eC indicaram nível favorável de 

importância. 

Gráfico 03: Importância da dimensão Aspectos Tangíveis 

 

 Complementando este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 25) 

assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C são 

iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 23: Comparação entre os três restaurantes 

Questã
o 

Médi
a 
Geral 

Média 
A 
 

Médi
a B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q1 4,69 4,62 4,70 4,74 0,37            35,9 0,32 0,21 0,20 0,19 0,24 0,76 Igual 0,47 
Q2 4,30 4,30 4,32 4,28 0,04 79,5 0,54 0,39 0,70 0,02 0,54 0,04 Igual 0,96 
Q3 4,74 4,58 4,68 4,96 3,88 27,0 0,25 0,26 0,04 1,94 0,18 10,57 Diferente 0,00 
Q4 4,78 4,62 4,84 4,88 1,96 25,8 0,28 0,14 0,11 0,98 0,18 5,59 Diferente 0,00 
Q5 4,67 4,62 4,90 4,48 4,57 28,8 0,24 0,09 0,25 2,29 0,20 11,69 Diferente 0,00 
Q6 4,70 4,74 4,78 4,58 1,12 30,4 0,20 0,18 0,25 0,56 0,21 2,71 Igual 0,07 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 
 

 Através desta análise (Quadro 23), é possível constatar que para 

nenhum dos itens  disponibilidade de vagas de estacionamento (Q1), espaço 
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de entretenimento para crianças (Q2) e espaço interno amplo e de fácil 

locomoção (Q6) pode-se aceitar a hipótese alternativa em favor da hipótese 

nula, ou seja, nenhum dos restaurantes apresentou diferenças significativas 

(valor F acima de 3,94) a um nível de 95% de grau de confiança para estes 

itens. Já para os elementos instalações físicas atraentes (Q3), funcionários 

com aparência limpa e profissional (Q4) e materiais de boa aparência (Q5) 

rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, sendo que os 

restaurantes A, B e C apresentaram níveis diferentes (valor F acima de 3,94). 

 Com o objetivo de identificar quais restaurantes apresentaram essas 

diferenças, aplicou-se o teste de hipótese entre os restaurantes A e B, A e C e 

B e C (Quadro 24, 25 e 26). 

Quadro 24: Comparação A e B 
 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Valor 
crítico 

Status p-
crític
o 

Q1 4,66 4,62 4,70 0,16            26,3 0,32 0,21 0,16 0,27 0,60 3,94 Igual 0,44 
Q2 4,31 4,30 4,32 0,01 45,4 0,54 0,39 0,01 0,46 0,02 3,94 Igual 0,88 
Q3 4,63 4,58 4,68 0,25 25,1 0,25 0,26 0,25 0,26 0,98 3,94 Igual 0,33 
Q4 4,73 4,62 4,84 1,21 20,5 0,28 0,14 1,21 0,21 5,78 3,94 Diferente 0,02 
Q5 4,76 4,62 4,90 1,96 16,3 0,24 0,09 1,96 0,17 11,80 3,94 Diferente 0,00 
Q6 4,76 4,74 4,78 0,04 18,2 0,20 0,18 0,04 0,19 0,22 3,94 Igual 0,64 

 
Quadro 25: Comparação A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QM
E 

F Valor 
crítico 

Status p-
crític
o 

Q1 4,68 4,62 4,74 0,36 25,4 0,32 0,20 0,36 0,26 1,39 3,94 Igual 0,24 
Q2 4,29 4,30 4,28 0,01 60,6 0,54 0,70 0,01 0,62 0,02 3,94 Igual 0,90 
Q3 4,77 4,58 4,96 3,61 14,1 0,25 0,04 3,61 0,14 25,09 3,94 Diferente 0,00 
Q4 4,75 4,62 4,88 1,69 19,1 0,28 0,11 1,69 0,19 8,69 3,94 Diferente 0,00 
Q5 4,55 4,62 4,48 0,49 24,3 0,24 0,25 0,49 0,25 1,98 3,94 Igual 0,16 
Q6 4,66 4,74 4,58 0,64  21,8 0,20 0,25 0,64 0,22 2,88 3,94 Igual 0,09 

 
Quadro 26: Comparação B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Valor 
crític
o 

Status p-
crític
o 

Q1 4,72 4,70 4,74 0,04            20,1 0,21 0,20 0,04 0,21 0,19 3,94 Igual 0,66 
Q2 4,30 4,32 4,28 0,04 53,0 0,39 0,70 0,04 0,54 0,07 3,94 Igual 0,79 
Q3 4,82 4,68 4,96 1,96 14,8 0,26 0,04 1,96 0,15 12,98 3,94 Diferente 0,00 
Q4 4,86 4,84 4,88 0,04 12,0 0,14 0,11 0,04 0,12 0,33 3,94 Igual 0,57 
Q5 4,69 4,90 4,48 4,41 17,0 0,09 0,25 4,41 0,17 25,45 3,94 Diferente 0,00 
Q6 4,68 4,78 4,58 1,00 20,8 0,18 0,25 1,00 0,21 4,72 3,94 Diferente 0,03 

 

 Ao observar os quadros  24, 25 e 26, pode-se constatar que a diferença 

apresentada para o item instalações físicas atraentes (Q3) está entre o 

restaurante C que apresentou nível superior de expectativa quando 

comparados aos restaurantes A e B.  Para o item funcionários com aparência 

limpa e profissional  (Q4) a diferença esta nos respondentes do restaurante A 

(apresenta resposta inferiores quando comparados com  os restaurantes B e 

C). Em relação a materíais de boa aparência (Q5), observa-se que há diferença 
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apresentada  no restaurante B, que apresentou nível superior de expectativa 

quando comparados aos restaurantes A e C.  Já  quanto ao item espaço 

interno amplo com facilidade de locomoção (Q6)  o restaurante C apresentou 

valores diferentes , ou seja, inferiores, quando comparados ao A e B. 

5.14 Comparação das médias de satisfação (SERVPERF)  na dimensão 

Confiabilidade 

 Quanto a satisfação dos clientes, da dimensão confiabilidade, pode-se 

perceber que  todas as respostas da questão 8 (conta correta) apresentaram 

uma satisfação alta. A questão 7  (qualidade dos alimentos & bebidas) e 

demais, resultaram em satisfação média em todos os restaurantes.  

Quadro 27: Comparação das médias de satisfação na dimensão confiabilidade 

Satisfação – Médias Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 

Restaurante A 3.92 4,68 3,72 3,86 

Restaurante B 4,4 4,66 4,08 4,24 

Restaurante C 4,4 4,58 4,5 4,12 

Média Geral 4,24 4,64 4,1 4,07 

Fonte: da autora. 

 Ao observar o gráfico 4, conclui-se que os respondentes do restaurante 

A, B e C apresentaram respostas com favorável  nível de satisfação nos itens 

qualidade da alimentação e bebida (Q7), interesse sincero em resolver 

problemas na prestação de serviço ao usuário (Q9) e execução correta do 

serviço da primeira vez (Q10). Todos os restaurantes apresentaram alto nível 

de satisfação em relação a conta é entregue nos valores corretos (Q8). 

Gráfico 04: Satisfação da dimensão Confiabilidade 
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Para complementar este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 

28) assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C 

são iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 28: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q7 4,24 3,92 4,40 4,40 7,68 63,7 0,36 0,49 0,45 3,84 0,43 8,86 Diferente 0,00 
Q8 4,64 4,68 4,66 4,58 0,28 76,7 0,60 0,60 0,37 9,21 0,52 17,65 Diferente 0,00 
Q9 4,10 3,72 4,08 4,50 15,24 66,3 0,61 0,44 0,30 7,62 0,45 16,91 Diferente 0,00 
Q10 4,07 3,86 4,24 4,12 3,77 74,4 0,49 0,51 0,52 1,89 0,51 3,73 Diferente 0,03 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 Através da análise do quadro 28, é possível identificar que para todas as 

questões sobre essa dimensão, tais como qualidade da alimentação e bebida 

(Q7), a conta é entregue nos valores corretos (Q8), interesse sincero em 

resolver problemas na prestação de serviço ao usuário (Q9) e execução correta 

do serviço da primeira vez (Q10) rejeita-se a hipótese nula em favor da 

alternativa, pois, todas as respostas apresentaram níveis diferentes (valor F 

acima 3,94). 

Quadro 29: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQ
T 

SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q7 4,16 3,92 4,40 5,76 41,7 0,36 0,49 5,76 0,43 13,54 Diferente 0,00 
Q8 4,67 4,68 4,66 0,01 58,5 0,60 0,60 15,21 0,60 25,48 Diferente 0,00 
Q9 3,90 3,72 4,08 3,24 51,8 0,61 0,44 3,24 0,53 6,13 Diferente 0,01 
Q10 4,05 3,86 4,24 3,61 49,1 0,49 0,51 3,61 0,50 7,20 Diferente 0,01 

 
 

Quadro 30: Comparação Restaurante A e C 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Médi
a C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q7 4,16 3,92 4,40 5,76 39,7 0,36 0,45 5,76 0,40 14,23 Diferente 0,00 
Q8 4,63 4,68 4,58 0,25 47,5 0,60 0,37 12,25 0,48 25,29 Diferente 0,00 
Q9 4,11 3,72 4,50 15,21 44,6 0,61 0,30 15,21 0,45 33,44 Diferente 0,00 
Q10 3,99 3,86 4,12 1,69 49,3 0,49 0,52 1,69 0,50 3,36 Igual 0,07 

 
 
 

Quadro 31: Comparação Restaurante B e C 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q7 4,40 4,40 4,40 0 46,1 0,49 0,45 0 0,47 0 Igual 1,00 
Q8 4,62 4,66 4,58 0,16 47,4 0,60 0,37 0,16 0,48 0,33 Igual 0,57 
Q9 4,29 4,08 4,50 4,41 36,2 0,44 0,30 4,41 0,37 11,95 Diferente 0,00 
Q10 4,18 4,24 4,12 0,36 50,4 0,51 0,52 0,36 0,51 0,70 Igual 0,40 

 

 Ao observar os quadros 29, 30 e 31, pode-se averiguar que a diferença 

apresentada para o item qualidade da alimentação e bebida (Q7) está no 

restaurante C que apresentou nível inferior de satisfação quando comparado 

aos restaurantes A e B. Em relação a questão conta entregue nos valores 
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corretos (Q8) uma pequena diferença foi encontrada no restaurante A que 

apresentou nível superior de satisfação quando comparados aos restaurantes 

B e C. Quanto ao elemento  interesse sincero em resolver problemas na 

prestaçao de serviço ao usuário (Q9)  observou-se diferença nos três 

restaurantes. Isto é, o restaurante A apresentou o mais baixo nível de 

satisfação. Em seguida encontra-se o restaurante B com nível superior de 

qualidade quando comparado ao restaurante A, mas inferior quando 

comparado ao C.  O restaurante C apresentou o mais elevado nível de 

satisfação.  O item execução correta do serviço da primeira vez (Q10)  

apresentou diferença no restaurante A que apresentou nível de satisfação 

inferior quando comparado aos restaurantes B e C. 

 5.15 Comparação das médias de grau de importância na dimensão 

Confiabilidade 

 Esta dimensão mostrou-se com as médias mais elevadas, ou seja, o 

grau de importância de todas as questões, apresentaram grau de importância 

alta (acima de  4,5). Sendo , que a questão com média mais alta (4,95), a 

questão 7, está avaliando a qualidade dos alimentos e das bebidas. 

Quadro 32: Comparação das médias de grau de importância na dimensão confiabilidade 

Grau de importância – Médias  

Q 7 

 

Q 8 

 

Q 9 

 

Q 10 

Restaurante A 4,92 4,86 4,68 4,6 

Restaurante B 4,96 4,96 4,78 4,72 

Restaurante C 4,96 5 4,66 4,54 

Média Geral 4,95 4,94 4,71 4,62 

Fonte: da autora 

 

Através do gráfico 05, é possível verificar que que os respondentes  dos 

restaurantes A, B e C  apresentaram  alto nível de importância para as 

questões sobre qualidade de alimentos e bebidas (Q7), conta entregue no valor 

correto (Q8), interesse sincero em resolver problemas na prestação do serviço 

ao consumidor (Q9) e execução correta do serviço da primeira vez (Q10). 
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Portanto a satisfação em relação a dimensão confiabilidade apresentou um alto 

nível de importância. 

Gráfico 05: Importância da dimensão confiabilidade 

 

 

 Para complementar a avaliação desta dimensão, apresenta-se o cálculo 

ANOVA (Quadro 33) assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos 

restaurantes A, B e C são iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias 

dos restaurantes são diferentes) para um intervalo de 95% de grau de 

confiança. 

Quadro 33: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Ques
tão 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Médi
a B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q7 4,95 4,92 4,96 4,96 0,05          7,5 0,08 0,04 0,04 0,03   0,05 0,52 Igual 0,59 
Q8 4,94 4,86 4,96 5,00 0,52 7,9 0,12 0,04 0 0,26 0,05 4,81 Diferente 0,01 
Q9 4,71 4,68 4,78 4,66 0,41 30,7 0,22 0,18 0,23 0,21 0,21 0,99 Igual 0,37 
Q10 4,62 4,60 4,72 4,54 0,84 34,5 0,24 0,21 0,25 0,42 0,23 1,79 Igual 0,17 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 A partir da análise do quadro 33, é possível verificar que para nenhum 

dos itens qualidade de alimentos e bebidas (Q7),  interesse sincero em resolver 

problemas na prestação do serviço ao consumidor (Q9) e execução correta do 

serviço da primeira vez (Q10) pode-se aceitar a hipótese alternativa em favor 

da hipótese nula, isso porque, nenhum dos restaurantes apresentou diferenças 

significativas (valor de F acima de 3,94) a um nível de 95% de grau de 

confiança para estes itens. Já para o elemento a conta é entregue nos valores 

corretos (Q8) rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, sendo 

que os restaurantes A, B e C apresentaram níveis diferentes (valor acima de 

3,94). 

 Visando identificar quais restaurantes apresentaram tal diferença, 

aplicou-se o teste de hipótese entre os restaurantes A e B, A e C e B e C. 
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Quadro 34: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q7 4,94 4,92 4,96 0,04 5,6 0,08 0,04 0,04 0,06 0,70 Igual 0,40 
Q8 4,91 4,86 4,96 0,25 7,9 0,12 0,04 0,25 0,08 3,09 Igual 0,08 
Q9 4,73 4,68 4,78 0,25 19,5 0,22 0,18 0,25 0,20 1,26 Igual 0,26 
Q10 4,66 4,60 4,72 0,36 22,1 0,24 0,21 0,36 0,23  1,60 Igual 0,21 

 
Quadro 35: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Médi
a A 
 

Média C SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q7 4,94 4,92 4,96 0,04 5,6 0,08 0,04 0,04 0,06 0,70 Igual 0,40 
Q8 4,93 4,86 5,00 0,49 6,0 0,12 0 0,49 0,06 7,98 Diferent 0,01 
Q9 4,67 4,68 4,66 0,01 22,1 0,22 0,23 0,01 0,23 0,04 Igual 0,83 
Q10 4,57 4,60 4,54 0,09 24,4 0,24 0,25 0,09 0,25 0,36 Igual 0,55 

 
Quadro 36: Comparação Restaurante B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q7 4,96 4,96 4,96 0 3,8 0,04 0,04 0 0,04 0 Igual 1,00 
Q8 4,98 4,96 5,00 0,04 1,9 0,04 0 0,04 0,02 2,04 Igual 0,16 
Q9 4,72 4,78 4,66 0,36 19,8 0,18 0,23 0,36 0,20 1,78 Igual 0,19 
Q10 4,63 4,72 4,54 0,81 22,5 0,21 0,25 0,81 0,23 3,53 Igual 0,06 

 

Ao verificar o quadro 34, 35 e 36, pode-se identificar que a diferença 

apresentada para a questão a conta é entregue no valor correto (Q8) está no 

restaurante A, visto que  o mesmo apresenta nível inferior   quando 

comparados aos restaurantes B e C. Nas demais respostas não houve 

diferença entre as respostas. 

5.16  Comparação das médias de satisfação (SERVPERF ) na dimensão 

Responsividade 

A satisfação dos clientes em relação as questões da dimensão 

responsividade apresentaram satisfação média (médias entre 3,5 e 4,5) em 

todas as questões, como está demonstrando o quadro 37. 

Quadro 37: Comparação das médias de satisfação na dimensão responsividade 

Satisfação – Médias Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 

Restaurante A 3,82 3,82 3,7 3,76 3,72 

Restaurante B 4,28 4,36 4,2 4,06 3,96 

Restaurante C 4,2 4,38 4,26 4,04 4,1 

Média Geral 4,1 4,19 4,05 3,95 3,94 

Fonte: da autora. 

 Observando o gráfico 6 abaixo, pode-se concluir que os respondentes 

dos restaurantes A, B e C  apresentaram respostas com nível  favorável de 
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satisfação para os itens funcionários dão suporte uns aos outros para manter a 

rapidez e a qualidade do serviço (Q11), prato entregue de acordo com o pedido 

(Q12), período para entrega do prato dentro do aceitável (Q13), agilidade no 

atendimento ao usuário (Q14) e boa vontade em servir o usuário (Q15). Isto 

representa, que todasas questões da dimensão responsividade foram 

avaliadas com favorável nível de satisfação. 

Gráfico 06: Satisfação da dimensão Responsividade 

 

 

 Para aprofundar a análise, apresenta-se o cálculo ANOVA, assumindo 

como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C são iguais) 

contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são diferentes) 

para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

 

Quadro 38: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q11 4,10 3,82 4,28 4,20 6,04 59,5 0,60 0,33 0,29 3,02 0,40 7,47 Diferente 0,00 
Q12 4,19 3,82 4,36 4,38 10,09 62,7 0,40 0,52 0,36 5,05 0,43 11,84 Diferente 0,00 
Q13 4,05 3,70 4,20 4,26 9,45 74,1 0,50 0,49 0,52 4,73 0,50 9,37 Diferente 0,00 
Q14 3,95 3,76 4,06 4,04 2,81 47,9 0,35 0,38 0,24 1,41 0,33 4,32 Diferente 0,02 
Q15 3,94 3,72 3,96 4,14 4,44 56,0 0,45 0,45 0,25 2,22 0,38 5,83 Diferente 0,00 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 Após observar o quadro 38, constata-se que para os itens funcionários 

dão suporte uns aos outros para manter a rapidez e a qualidade do serviço 

(Q11), prato entregue de acordo com o pedido (Q12), período para entrega do 

prato dentro do aceitável (Q13), agilidade no atendimento ao usuário (Q14) e 

boa vontade em servir o usuário (Q15) rejeita-se a hipótese nula em favor da 

hipótese alternativa. Portanto, os restaurantes A, B e C apresentam níveis de 

diferenciação em suas respostas (valor F acima de 3,94). Com o objetivo de 
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identificar quais restaurantes apresentaram tal diferença, aplicou-se o teste de 

hipótese entre os restaurantes A e B, A e C e B e C. 

Quadro 39: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q11 4,05 3,82 4,28 5,29 45,5 0,60 0,33 5,29 0,46 11,40 Diferente 0,00 
Q12 4,09 3,82 4,36 7,29 44,9 0,40 0,52 7,29 0,46 15,91 Diferente 0,00 
Q13 3,95 3,70 4,20 6,25 48,5 0,50 0,49 6,25 0,49 12,63 Diferente 0,00 
Q14 3,91 3,76 4,06 2,25 35,9 0,35 0,38 2,25 0,37 6,14 Diferente 0,01 
Q15 3,84 3,72 3,96 1,44 44,0 0,45 0,45 1,44 0,45 3,21 Igual 0,08 

 
Quadro 40: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q11 4,01 3,82 4,20 3,61 43,4 0,60 0,29 3,61 0,44 8,16 Diferente 0,01 
Q12 4,10 3,82 4,38 7,84 37,2 0,40 0,36 7,84 0,38 20,68 Diferente 0,00 
Q13 3,98 3,70 4,26 7,84 50,1 0,50 0,52 7,84 0,51 15,33 Diferente 0,00 
Q14 3,90 3,76 4,04 1,96 29,0 0,35 0,24 1,96 0,30 6,61 Diferente 0,01 
Q15 3,93 3,72 4,14 4,41 34,1 0,45 0,25 4,41 0,35 12,67 Diferente 0,00 

 
Quadro 41: Comparação Restaurante B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q11 4,24 4,28 4,20 0,16 30,1 0,33 0,29 0,16 0,31 0,52 Igual 0,47 
Q12 4,37 4,36 4,38 0,01 43,3 0,52 0,36 0,01 0,44 0,02 Igual 0,88 
Q13 4,23 4,20 4,26 0,09 49,6 0,49 0,52 0,09 0,51 0,18 Igual 0,67 
Q14 4,05 4,06 4,04 0,01 30,7 0,38 0,24 0,01 0,31 0,03 Igual 0,86 
Q15 4,05 3,96 4,14 0,81 33,9 0,45 0,25 0,81 0,35 2,34 Igual 0,13 

 

Observando os quadros 39, 40 e 41, percebe-se que a diferença 

apresentada para os itens funcionários dão suporte uns aos outros para manter 

a rapidez e a qualidade do serviço (Q11), prato entregue de acordo com o 

pedido (Q12), período para entrega do prato dentro do aceitável (Q13), 

agilidade no atendimento ao usuário (Q14) e boa vontade em servir o usuário 

(Q15) está entre o restaurante A que apresentou nível inferior de satisfação 

quando comparado aos restaurantes B e C em todas essas questões.  

5.17 Comparação das médias  de importância na dimen são 

Responsividade 

 Como na dimensão confiabilidade, o grau de importância na dimensão 

responsividade também apresentou todas as médias com grau de importância 

alta.  No quadro 42 pode-se observar tais médias. 

Quadro 42: Comparação das médias de importância na dimensão responsividade 

Grau de importância –  Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 

Restaurante A 4,54 4,64 4,64 4,56 4,5 

Restaurante B 4,68 4,74 4,84 4,5 4,64 
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Grau de importância –  Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 

Restaurante C 4,76 4,96 4,94 4,66 4,7 

Média Geral 4,66 4,78 4,81 4,57 4,61 

Fonte: da autora. 

Ao observar o gráfica 07, pode-se constatar que os respondentes dos 

restaurantes A e B apresentaram respostas com nível favorável de importância 

para todas as questões da dimensão responsividade.  

Já os respondesntes do restaurante C, em relação aos itens prato 

entregue de acordo com o pedido (Q12) e período de entrega de prato dentro 

do aceitável (Q13) apresentaram respostas com alto nível de expectativa. 

Pórem, em relação aos itens funcionários dão suporte uns aos outros para 

manter a rapidez e qualidade do serviço (Q11),  agilidade no atendimento do 

usuário (Q14) e boa vontade em servir o usuário (Q15)  os respondentes 

indicaram nível favorável de expectativa (assim comos os respondentes dos 

restaurantes  A e B). 

Gráfico 07: Importância da dimensão Responsividade 

 

 Complementando este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 43) 

assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C são 

iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 43: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q11 4,66 4,54 4,68 4,76  1,24 34,4 0,29 0,22 0,19 0,62 0,23 2,65 Igual 0,07 
Q12 4,78 4,64 4,74 4,96 2,68 25,1 0,28 0,20 0,04 1,34 0,17 7,86 Diferent 0,00 
Q13 4,81 4,64 4,84 4,94 2,33 21,1 0,24 0,14 0,06 1,17 0,14 8,14 Diferent 0,00 
Q14 4,57 4,56 4,50 4,66 0,65 36,0 0,25 0,26 0,23 0,33 0,25 1,33 Igual 0,27 
Q15 4,61 4,50 4,64 4,70 1,05 36,5 0,30 0,24 0,21 0,53 0,25 2,12 Igual 0,12 

Fonte: Elaboração da autora 
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 Através da análise do quadro 43, percebe-se que para nenhum dos itens 

funcionários dão suporte uns aos outros para manter a rapidez e qualidade do 

serviço (Q11),  agilidade no atendimento ao usuário (Q14) e boa vontade em 

servir o usuário (Q15) pode-se aceitar a hipótese alternativa em favor da 

hipótese nula, ou seja, nenhum dos restaurantes apresentou diferenças 

significativas (valor F acima de 3,94) a um nível de 95% de grau de confiança 

para estes itens. Já para as questões sobre prato entregue de acordo com o 

pedido (Q12) e período para entrega do prato dentro do aceitável (Q13) rejeita-

se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, sendo que os restaurantes 

A, B e C apresentaram níveis diferentes (valor F acima de 3,94). 

 Com o objetivo de identificar quais restaurantes apresentaram essas 

diferenças, aplicou-se o teste de hipótese entre o restaurante A e B, A e C e B 

e C. 

Quadro 44: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q11 4,61 4,54 4,68 0,49 25,3 0,29 0,22 0,49 0,26 1,90 Igual 0,17 
Q12 4,69 4,64 4,74 0,25 23,1 0,28 0,20 0,25 0,24 1,06 Igual 0,31 
Q13 4,74 4,64 4,84 1,00 18,2 0,24 0,14 1,00 0,19 5,37 Diferente 0,02 
Q14 4,53 4,56 4,50 0,09 24,8 0,25 0,26 0,09 0,25 0,36 Igual 0,55 
Q15 4,57 4,50 4,64 0,49 26,0 0,30 0,24 0,49 0,27 1,85 Igual 0,18 

 
Quadro 45: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q11 4,65 4,54 4,76 1,21 23,5 0,29 0,19 1,21 0,24 5,04 Diferente 0,03 
Q12 4,80 4,64 4,96 2,56 15,4 0,28 0,04 2,56 0,16 16,25 Diferente 0,00 
Q13 4,79 4,64 4,94 2,25 14,3 0,24 0,06 2,25 0,15 15,38 Diferente 0,00 
Q14 4,61 4,56 4,66 0,25 23,5 0,25 0,23 0,25 0,24 1,04 Igual 0,31 
Q15 4,60 4,50 4,70 1,00 25,0 0,30 0,21 1,00 0,26 3,92 Igual 0,05 

 
Quadro 46: Comparação Restaurante B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q33 4,72 4,68 4,76 0,16 20,0 0,22 0,19 0,16 0,20 0,78 Igual 0,38 
Q34 4,85 4,74 4,96 1,21 11,5 0,20 0,04 1,21 0,12 10,28 Diferente 0,00 
Q35 4,89 4,84 4,94 0,25 9,5 0,14 0,06 0,25 0,10 2,57 Igual 0,11 
Q36 4,58 4,50 4,66 0,64 23,7 0,26 0,23 0,64 0,24 2,64 Igual 0,11 
Q37 4,67 4,64 4,70 0,09 22,0 0,24 0,21 0,09 0,22 0,40 Igual 0,53 

 

Após observar os quadros 44, 45 e 46, pode-se constatar que a 

diferença apresentada para o item funcionários dão suporte uns aos outros 

para manter a rapidez e qualidade do serviço (Q11) está entre o restaurante A 

que apresentou nível inferior de satisfação quando comparados aos 

restaurantes B e C. Para o item prato entregue de acordo com o pedido (Q12) 

o restaurante C apresenta diferença com grau superior de satisfação quando 

comparados ao respondentes dos restaurantes A e B. A questão período para 
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entrega do prato dentro do aceitável (Q13)  o restaurante A apresenta diferença 

com grau inferior de satisfação quando comparados com os restaurante B e C. 

Os itens  agilidade  no atendimento ao usuário (Q14) e boa vontade em servir o 

usuário (Q15), não apresentaram diferenças entre os três restaurantes.  

5.18 Comparação das médias de satisfação (SERVPERF)  na dimensão 

segurança 

 Todas as questões da dimensão segurança apresentaram satisfação 

média (médias entre 3,5 e 4,5), como demonstra o quadro 49 abaixo. 

Quadro 47: Comparação das médias de satisfação na dimensão segurança 

Satisfação – Médias Q 16 Q 17 Q 18 Q 19 

Restaurante A 3,78 3,84 3,82 3,86 

Restaurante B 4 3,98 4,06 3,94 

Restaurante C 4,08 4,12 4,04 4,26 

Média Geral 3,95 3,98 3,97 4,02 

Fonte: da autora. 

 Ao verificar o grafico 08, pode-se constatar que os respondentes do 

restaurante A, B e C apresentaram respostas com favorável nível de satisfação 

para todos os itens desta dimensão, tais como  funcionários que inspiram 

confiança no usuário (Q16), capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao 

ser atendido (Q17), funcionários que sempre tratam o usuário com educação 

(Q18), e funcionários que têm conhecimento para responder as perguntas do 

usuário (Q19). 

Gráfico 08: Satisfação da dimensão Segurança 
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 Complementando este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 48) 

assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C são 

iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 48: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q16 3,95 3,78 4,00 4,08 2,41 40,3 0,42 0,33 0,08 1,21 0,27 4,41 Diferente 0,01 
Q17 3,98 3,84 3,98 4,12 1,96 47,0 0,38 0,39 0,19 0,98 0,32 3,07 Diferente 0,05 
Q18 3,97 3,82 4,06 4,04 1,77 40,1 0,35 0,26 0,20 0,89 0,27 3,25 Diferente 0,04 
Q19 4,02 3,86 3,94 4,26 4,48 46,5 0,37 0,38 0,20 2,24 0,32 7,09 Diferente 0,00 

Fonte: Elaboração da autora 
 
 Analisando o quadro acima, constata-se que para todos os itens 

funcionários que inspiram confiança no usuário (Q16), capacidade de fazer o 

usuário se sentir seguro ao ser atendido (Q17), funcionários que sempre tratam 

o usuário com educação (Q18), e funcionários que têm conhecimento para 

responder as perguntas do usuário (Q19) rejeita-se a hipótese nula em favor da 

hipótese alternativa, pois os restaurantes A, B e C apresentam níveis diferentes 

de respostas (valor F acima de 3,94). 

Com o objetivo de identificar quais restaurantes apresentaram essas 

diferenças, aplicou-se o teste de hipótese entre o restaurante A e B, A e C e B 

e C. 

Quadro 49: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q16 3,89 3,78 4,00 1,21 36,6 0,42 0,33 1,21 0,37 3,24 Igual 0,07 
Q17 3,91 3,84 3,98 0,49 37,7 0,38 0,39 0,49 0,38 1,27 Igual 0,26 
Q18 3,94 3,82 4,06 1,44 30,2 0,35 0,26 1,44 0,31 4,67 Diferente 0,03 
Q19 3,90 3,86 3,94 0,16 36,8 0,37 0,38 0,16 0,38 0,43 Igual 0,52 

 
Quadro 50: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q16 3,93 3,78 4,08 2,25 24,3 0,42 0,08 2,25 0,25 9,09 Diferente 0,00 
Q17 3,98 3,84 4,12 1,96 28,0 0,38 0,19 1,96 0,29 6,86 Diferente 0,01 
Q18 3,93 3,82 4,04 1,21 27,3 0,35 0,20 1,21 0,28 4,34 Diferente 0,04 
Q19 4,06 3,86 4,26 4,00 27,6 0,37 0,20 4,00 0,28 14,18 Diferente 0,00 

 
Quadro 51: Comparação Restaurante B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q16 4,04 4,00 4,08 0,16 19,7 0,33 0,08 0,16 0,20 0,80 Igual 0,37 
Q17 4,05 3,98 4,12 0,49 28,3 0,39 0,19 0,49 0,29 1,70 Igual 0,20 
Q18 4,05 4,06 4,04 0,01 22,7 0,26 0,20 0,01 0,23 0,04 Igual 0,84 
Q19 4,10 3,94 4,26 2,56 28,4 0,38 0,20 2,56 0,29 8,82 Diferente 0,00 

 
 Ao analisar os quadros 49, 50 e 51, percebe-se que a diferença 

apresentada para os itens funcionários que inspiram confiança no usuário 

(Q16), capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido (Q17), 
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funcionários que  sempre tratam o usuário com educação (Q18) está entre o 

restaurante A que apresentou, em todos estes itens,  nível inferior de satisfação 

quando comparado aos restaurantes B e C. Em relação a questão  funcionários 

que têm conhecimento para responder as perguntas do usuário (Q19) a 

diferença está entre o restaurante C que apresentou  resposta com grau 

superior de satisfação por parte dos respondentes quando comparados ao 

restaurante A e B. 

 

5.19 Comparação das médias de grau de importância n a dimensão 

segurança 

 Em relação ao grau de importância na dimensão segurança, somente a 

questão  funcionários  que sempre tratam usuário com educação (Q18) 

apresentou grau de importância alta. As demais questões funcionários que 

inspiram confiança no usuário (Q16), capacidade de fazer o usuário se sentir 

seguro ao ser atendido (Q17) e funcionários que têm conhecimento para 

responder as perguntas do usuário (Q18)  apresentaram grau de importância 

média.  

Quadro 52: Comparação das médias de grau de importância na dimensão segurança 

Importância – Médias Q 16 Q 17 Q 18 Q 19 

Restaurante A 4,44 4,46 4,42 4,42 

Restaurante B 4,58 4,52 4,58 4,58 

Restaurante C 4,18 4,04 4,74 4,42 

Média Geral 4,4 4,34      4,58 4,47 

Fonte: da autora. 

Verifica-se no gráfico 09 que os respondentes do restaurante A e C 

apresentaram  um nível favorável de satisfação em todas as questões 

relacionadas a dimensão segurança. Já or respondentes do restaurante C 

apresentaram nos itens  funcionários que inspiram confiança no usuário (Q16) 

e  capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido (Q17) 

respostas com nível regular de satisfação. Ainda no restaurante C, as questões 

funcionários que sempre tratam o usuário com educação (Q18) e funcionários 
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que têm conhecimento para responder as perguntas do usuário (Q19)  indicam 

nível favorável de satisfação. 

Gráfico 09: Importância da dimensão Segurança 

 

Para complementar este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 

53) assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C 

são iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 53: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q16 4,40 4,44 4,58 4,18 4,12 39,9 0,29 0,25 0,27 2,06 0,27 7,59 Diferent 0,00 
Q17 4,34 4,46 4,52 4,04 6,84 36,8 0,29 0,25 0,20 3,42 0,25 13,65 Diferent 0,00 
Q18 4,58 4,42 4,58 4,74 2,56 34,0 0,25 0,25 0,20 1,28 0,23 5,54 Diferent 0,00 
Q19 4,48 4,44 4,58 4,42 0,76 36,7 0,25 0,25 0,25 0,38 0,25 1,22 Igual 0,22 

Fonte: Elaboração da autora 
  
 É possível averiguar que os itens funcionários que inspiram confiança 

(Q16), capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido (Q17) e 

funcionários que sempre tratam o usuário com educação (Q18) rejeita-se a 

hipótese nula em favor da hipótese alternativa, sendo que os restaurantes A, B 

e C apresentam níveis diferentes (valor F acima de 3,94). Quanto à questão 

funcionários que têm conhecimento para responder as perguntas do usuário 

(Q19) se aceita a hipótese nula contra a hipótese alternativa, ou seja, nenhum 

dos restaurantes apresentou diferenças significativas (valor F acima de 3,94). 

 Aplicou-se o teste de hipótese entre o restaurante A e B, A e C e B e C, 

a fim de identificar quais restaurantes apresentaram diferenças. 

Quadro 54: Comparação Restaurante A e B 
Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crític
o 

Q16 4,51 4,44 4,58 0,49 26,5 0,29 0,25 0,49 0,27 1,81 Igual 0,18 
Q17 4,49 4,46 4,52 0,09 26,9 0,29 0,25 0,09 0,27 0,33 Igual 0,57 
Q18 4,50 4,42 4,58 0,64 24,4 0,25 0,25 0,64 0,25 2,57 Igual 0,11 
Q19 4,51 4,44 4,58 0,49 24,5 0,25 0,25 0,49 0,25 1,96 Igual 0,16 
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Quadro 55: Comparação Restaurante A e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q16 4,31 4,44 4,18 1,69 27,7 0,29 0,27 1,69 0,28 5,98 Diferente 0,02 
Q17 4,25 4,46 4,04 4,41 24,3 0,29 0,20 4,41 0,25 17,76 Diferente 0,00 
Q18 4,58 4,42 4,74 2,56 21,8 0,25 0,20 2,56 0,22 11,51 Diferente 0,00 
Q19 4,43 4,44 4,42 0,01 24,5 0,25 0,25 0,01 0,25 0,04 Igual 0,84 

 
Quadro 56: Comparação Restaurante B e C 

Questã
o 

Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q16 4,38 4,58 4,18 4,00 25,6 0,25 0,27 4,00 0,26 15,34 Diferente 0,00 
Q17 4,28 4,52 4,04 5,76 22,4 0,25 0,20 5,76 0,23 25,2 Diferente 0,00 
Q18 4,66 4,58 4,74 0,64 21,8 0,25 0,20 0,64 0,22 2,88 Igual 0,09 
Q19 4,50 4,58 4,42 0,64 24,4 0,25 0,25 0,64 0,25 2,57 Igual 0,11 

Após observar as tabela 54, 55 e 56,  percebe-se que a diferença 

apresentada para os itens funcionários que inspiram confiança ao usuário 

(Q16) e capacidade de fazer  o usuário se sentir seguro ao ser atendido (Q17) 

estão no restaurante C, que apresentou nível inferior de satisfação quando 

comparados aos restaurantes A e B. Quanto ao item funcionários que sempre 

tratam o usuário com educação (Q18) observa-se que a diferença  está entre o 

restaurante A que apresenta nível inferior de satisfação quando comparado aos 

restaurantes B e C. Em relação a questão funcionários que têm conhecimento 

para responder as perguntas do usuário (Q19) não houve diferenças entre os 

três restaurantes. 

5.20 Comparação das médias de satisfação (SERVPERF)  na dimensão 

empatia 

 Todas as questões da dimensão empatia resultaram em satisfação 

média, como mostra o quadro 57. 

Quadro 57: Comparação das médias de satisfação na dimensão empatia 

Satisfação – Médias Q 20 Q 21 Q 22 

Restaurante A 3,8 3,9 4,02 

Restaurante B 4,06 3,96 4,48 

Restaurante C 4,42 4,14 4,34 

Média Geral 4,09 4 4,28 

Fonte: da autora. 

 Ao analisar o grafico 10, pode-se identificar que os respondentes dos 

restaurantes A, B e C apresentaram respostas com favorável nível de 

satisfação para os itens  funcionários que entendem as necessidades dos 
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usuários (Q20), atenção inidvidualizada dada ao usuário, buscando atender 

suas necessidades específicas (Q21) e horários de funcionamento (Q22). 

Gráfico 10: Satisfação da dimensão Empatia 

 

Para complementar este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 

58) assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C 

são iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 58: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questão Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,09 3,80 4,06 4,42 9,69 45,0 0,33 0,34 0,25 4,85 0,31 15,38 Diferente 0,00 

Q21 4,01 3,90 3,96 4,16 1,85 43,1 0,30 0,41 0,18 0,93 0,29 3,16 Diferente 0,05 

Q22 4,28 4,02 4,48 4,34 5,56 40,7 0,31 0,30 0,23 2,78 0,28 10,05 Diferente 0,00 

Fonte: Elaboração da autora 
 
Ao observar o quadro 58, constata-se que para todos os itens funcionários que 

entendem as necessidades dos usuários (Q20), atenção inidvidualizada dada 

ao usuário, buscando atender suas necessidades específicas (Q21) e horários 

de funcionamento (Q22) rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese 

alternativa, pois todos os restaurantes apresentaram níveis de respostas 

diferentes (valor F acima de 3,94). 

 Aplicou-se o teste de hipótese entre o restaurante A e B, A e C e B e C, 

a fim de identificar quais restaurantes apresentaram tais diferenças. 

  Quadro 59: Comparação Restaurante A e B 
Questão Média 

Geral 
Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 3,93 3,80 4,06 1,69 32,8 0,33 0,34 1,69 0,33 5,05 Diferente 0,03 
Q21 3,93 3,90 3,96 0,09 34,4 0,30 0,41 0,09 0,35 0,26 Igual 0,61 
Q22 4,25 4,02 4,48 5,29 29,5 0,31 0,30 5,29 0,30 17,60 Diferente 0,00 

 
  Quadro 60: Comparação Restaurante A e C 

Questão Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,11 3,80 4,42 9,61 28,2 0,33 0,25 9,61 0,29 33,42 Diferente 0,00 
Q21 4,03 3,90 4,16 1,69 23,2 0,30 0,18 1,69 0,24 7,13 Diferente 0,01 
Q22 4,18 4,02 4,34 2,56 26,2 0,31 0,23 2,56 0,27 9,58 Diferente 0,01 
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 Quadro 61: Comparação Restaurante B e C 
Questão Média 

Geral 
Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,24 4,06 4,42 3,24 29,0 0,34 0,25 3,24 0,30 10,95 Diferente 0,00 
Q21 4,06 3,96 4,16 1,00 28,6 0,41 0,18 1,00 0,29 3,42 Igual 0,07 
Q22 4,41 4,48 4,34 0,49 25,7 0,30 0,23 0,49 0,26 1,87 Igual 0,17 

   

Após analisar os quadros acima (59, 60 e 61), pode-se averiguar que a 

diferença apresentada na questão funcionários que entendem as necessidades 

dos usuários (Q20) está entre os três restaurantes. Percebe-se que as 

respostas do restaurante B são superiores ao restaurante A, e que as 

respostas do restaurante C são superiores ao do restautante B.  Em relação a 

questão atenção inidividualizada dada ao usuário, buscando atender suas 

necessidades específicas (Q21)  constata-se  que a diferença esta entre o 

restaurante A e C, sendo que o restaurante C possui respostas de satisfação 

superiores ao restautante B e o mesmo restaurante B apresenta nivel superior 

de satisfação quando comparado  ao restaurante A. Quanto a questão horários 

de funcionamento convenientes (Q22)  a diferença está no restaurante A, pois 

os restaurantes B e C apresentam níveis de satisfação superiores  por parte 

dos seus respondentes quando comparados ao restaurante A. 

5.21 Comparação das médias de importância na dimens ão empatia 

 Quanto ao grau de importância das questões que representam a 

dimensão empatia, nota-se que as médias das questões 43 e 44 obtiveram 

grau de importância alta. Já a questão 42, exibiu importância média (entre 3,5 e 

4,5), tais méidas estão expostas no quadro 62  a seguir. 

Quadro 62: Comparação das médias de  importância na dimensão empatia 

 

Grau de importância – Médias 

 

Q 20 

 

Q 21 

 

Q 22 

Restaurante A 4,48 4,6 4,6 

Restaurante B 4,44 4,58 4,64 

Restaurante C 4,28 4,38 4,78 

Média Geral 4,4 4,52 4,67 

Fonte: da autora. 
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Ao interpretar o gráfico 11, pode-se  identificar que os que os 

respondentes dos restaurantes A, B e C apresentaram respostas com um nível 

favorável de satisfação em todas as questões relacionadas a Empatia. 

Gráfico 11: Importância da dimensão Empatia 

 

 

  Complementando este item, apresenta-se o cálculo ANOVA (Quadro 

63) assumindo como hipótese nula (H◦ = as médias dos restaurantes A, B e C 

são iguais) contra a hipótese alternativa (H1 – as médias dos restaurantes são 

diferentes) para um intervalo de 95% de grau de confiança. 

Quadro 63: Comparação entre os três restaurantes ABC 

Questão Média 
Geral 

Média 
A 
 

Média 
B 

Média 
C 

SQT SQ  Var 
A 

Var 
B 

 ar 
C 

MQT QME F Status p-crítico 

Q20 4,40 4,48 4,44 4,28 1,12 34,9 0,25 0,25 0,21 0,56 0,24 2,36 Igual 0,10 

Q21 4,5  4,60 4,58 4,38 1,48 40,0 0,24 0,25 0,32 0,74 0,27 2,72 Igual 0,07 

Q22 4,67 4,60 4,64 4,78 0,89 32,1 0,24 0,24 0,18 0,45 0,22 2,05 Igual 0,13 

Fonte: Elaboração da autora 
 
               Analisando o quadro 63, pode-se verificar que todas as questões 

funcionários que entendem as necessidades do usuário (Q20), atenção 

individualizada dada ao usuário, buscando atender suas necessidades 

específicas (Q21) e horários convenientes de funcionamento (Q22) pode se 

aceitar a hipótese nula contra a hipótese alternativa, porque nenhum dos 

restaurantes apresentou diferença significativa (valor F acima de 3,94). Com o 

objetivo de identificar quais restaurantes apresentaram essas diferenças, 

aplicou-se o teste de hipótese entre o restaurante A e B, A e C e B e C. 

  Quadro 64: Comparação Restaurante A e B 
Questão Média 

Geral 
Média 
A 
 

Média 
B 

SQT SQE Var 
A 

Var 
B 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,46 4,48 4,44 0,04 24,8 0,25 0,25 0,04 0,25 0,16 Igual 0,69 
Q21 4,59 4,60 4,58 0,01 24,2 0,24 0,25 0,01 0,25 0,04 Igual 0,84 
Q22 4,62 4,60 4,64 0,04 23,5 0,24 0,24 0,04 0,24 0,17 Igual 0,68 
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  Quadro 65: Comparação Restaurante A e C 
Questão Média 

Geral 
Média 
A 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
A 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,38 4,48 4,28 1,00 22,6 0,25 0,21 1,00 0,23 4,34 Diferente 0,04 
Q21 4,49 4,60 4,38 1,21 27,8 0,24 0,32 1,21 0,28 4,27 Diferente 0,04 
Q22 4,69 4,60 4,78 0,81 20,6 0,24 0,18 0,81 0,21 3,86 Igual 0,05 

 
  Quadro 66: Comparação Restaurante B e C 

Questão Média 
Geral 

Média 
B 
 

Média 
C 

SQT SQE Var 
B 

Var 
C 

MQT QME F Status p-
crítico 

Q20 4,36 4,44 4,28 0,64 22,4 0,25 0,21 0,64 0,23 2,80 Igual 0,10 
Q21 4,48 4,58 4,38 1,00 28,0 0,25 0,32 1,00 0,29 3,51 Igual 0,06 
Q22 4,71 4,64 4,78 0,49 20,1 0,24 0,18 0,49 0,21 2,39 Igual 0,13 

 

 

Ao observar os quadros 64, 65 e 66, pode-se constatar que as 

diferenças apresentadas nos itens  funcionários que entendem as 

necessidades dos usuários (Q20) e atenção individualizada dada ao usuário, 

buscando atender as suas necessidades específicas (Q21) está no restaurante 

C pois este apresentou nível inferior de satisfação quando comparados aos 

restaurantes A e B. Quanto a questão horários de funcionamento convenientes 

(Q22) nenhum dos três restaurantes apresentou diferenças nas respostas. 
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6 ANÁLISE GERAL 

6.1 ANÁLISE GLOBAL SERVPERF E SERVQUAL 

 Ao analisar os resultados dos restaurante A, B e C (quadro abaixo), em 

relação ao seu desempenho, percebeu que o nível de satisfação do restaurante 

B alcançou a média mais alta na dimensão aspectos tangíveis. Já o restaurante 

C apresentou as médias mais altas nas dimensões Confiabilidade, 

Responsividade, Segurança e Empatia, ou seja, na maioria das dimensões, 

com exceção da Aspectos Tangíveis. O restaurante A, apresentou as médias  

inferiores nas dimensões Confiabilidade, Responsividade, Segurança e 

Empatia. O restaurante C, alcançou a média inferior na dimensão Aspectos 

Tangíveis,  o que representa que este restaurante deve concentrar seus 

esforços, imediatamente, para reverter tal qualidade. 

 Enfim, considerando o desempenho como críterio de avaliação da 

qualidade de serviços deste três restaurantes,  percebeu-se que o restaurante 

C apresentou as melhores médias gerais de satisfação, seguido pelo  

restaurante B, e com nivel inferior, pelo restaurante A. O que corrobora, o 

resultado da revista Veja, que indicava como melhor restaurante de carne a la 

carte da cidade de Porto Alegre, o restaurante B. 

QUADRO 67: Satisfação ds restaurantes A, B e C 

Dimensão Satisfação – REST A  Satisfação- REST B  Satisfação-REST C  

Asp. Tangíveis 3,69  3,9  3,35  

Confiabilidade 4,04  4,34  4,4  

Responsividade 3,76  4,17  4,19  

Segurança 3,83  4,0  4,12  

Empatia 3,9  4,17  4,3  

 

 Enfim, analisando os resultados sob o modelo SERVPERF, ou seja, 

considerando somente a satisfação ou desempenho, o restaurante C 

apresentou as médias mais altas em quatro dos cinco dimensões. O 

restaurante B apresentou médias mais alta em somente uma dimensão.  E o 

restaurante C apresentou médias inferiores em quatro das cinco dimensões. 
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De acordo com a classificação adotada pela autora, os restaurantes A, B e C 

apresentaram médias com favorável nível de satisfação em todas as cinco 

dimensões.  Nenhuma dimensão dos três restaurantes apresentou alto nível de 

satisfação. 

 Quando analisamos os resultados de desempenho e expectativa, 

aplicando a fórmula  do SERVQUAL, nos restaurantes pesquisados, percebe-

se que apesar de o restaurante B apresentar as mais altas médias de 

importância nas dimensões aspectos tangíveis, confiabilidade, segurança e 

empatia (quadro 68),  quem apresentou em algumas questões valor positivo, foi 

o restaurante C (quadro 69). Os restaurantes A e B apresentaram todos os 

valores negativos, ou seja, apresentaram discrepância negativa em todas as 

questões do questionário.  

Quadro 68: Comparação das médias das dimensões dos restaurantes A, B e C  

 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Dimensão satisfação importância satisfação Importância satisfação Importância 

Asp. Tangíveis 3,69 4,58 3,9 4,7 3,35 4,66 

Confiabilidade 4,04 4,76 4,34 4,85 4,4 4,79 

Responsividade 3,76 4,57 4,17 4,68 4,19 4,8 

Segurança 3,83 4,43 4,0 4,56 4,12 4,34 

Empatia 3,9 4,56 4,17 4,55 4,3 4,48 

Média Geral 3,84 4,58 4,12 4,67 4,07 4,61 

 

Quadro 69: SERVQUAL 

Dimensão Questão Restaurante 
A 

Restaurante 
B 

Restaurante 
C 

Asp. Tangíveis Q 1 -0,04 -0,01 -0,04 

Asp. Tangíveis Q 2 -0,04 -0,05 0,02 

Asp. Tangíveis Q 3 -0,04 -0,04 -0,06 

Asp. Tangíveis Q 4 -0,03 -0,04 -0,04 

Asp. Tangíveis Q 5 -0,04 -0,04 -0,03 

Asp. Tangíveis Q 6 -0,04 -0,04 -0,05 
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Confiabilidade Q 7 -0,04 -0,03 -0,03 

Confiabilidade Q 8 -0,01 -0,01 -0,02 

Confiabilidade Q 9 -0,04 -0,03 -0,01 

Confiabilidade Q 10 -0,03 -0,02 -0,02 

Responsividade Q 11 -0,03 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 12 -0,04 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 13 -0,04 -0,03 -0,03 

Responsividade Q 14 -0,03 -0,02 -0,03 

Responsividade Q 15 -0,03 -0,03 -0,03 

Segurança Q 16 -0,03 -0,03 0,00 

Segurança Q 17 -0,03 -0,02 0,01 

Segurança Q 18 -0,03 -0,02 -0,03 

Segurança Q 19 -0,02 -0,03 -0,01 

Empatia Q 20 -0,03 -0,02 0,01 

Empatia Q 21 -0,03 -0,03 -0,01 

Empatia Q 22 -0,02 -0,01 -0,02 

Fonte: da autora. 

Como pode-se observar nas questões, espaço de entretenimento para 

crianças (aspectos tangíveis), funcionários que inspiram confiança no usuário e 

capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido (segurança) e 

funcionários que entendem as necessidades dos usuários (empatia); a 

presentaram valor positivo para o restaurante C, ou seja, estes itens, são os 

considerados os pontos fortes deste restaurante. Assim, conclui-se que ao 

comparar os restaurante A, B e C o restaurante C, foi o que apresentou o melhor 

nível de qualidade, no critério da metodologia SERVQUAL. Corroborando, mais 

uma vez, o resultado de avaliação da qualidade da revista Veja, que apontou 

como melhor restaurante de carne a la carte da cidade de Porto Alegre, o 

restaurante B. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A competitividade força as empresas a entrarem num movimento constante de 

aprimoramento. Isto proporciona a curto, médio e longo prazo um grande 

desenvolvimento e potencializa o setor de serviços. Já é realidade, que as 

organizações estão investindo para a melhoria dos serviços, criando assim, uma 

exigência pela qualidade por parte do consumidor. O que representa que qualidade 

é uma característica indispensável para o êxito da organização. 

O serviço no ramo de restaurantes é imprescindível e seu processo é bem 

definido e com variadas e detalhadas operações. No que diz respeito à qualidade 

em restaurantes, deve-se considerar os aspectos ligados aos serviços e sua 

adequação ao uso. Com isso, podemos então perceber que a qualidade em 

restaurantes, permeia todos os aspectos de um processo e de um produto. A 

qualidade não é um resultado único, isolado, e sim, está inserido em todo o ciclo da 

produção e do consumo, em sua totalidade. 

Tendo em vista os objetivos propostos pela pesquisa, percebe-se que as 

questões no estudo levantado foram respondidas de forma satisfatória. A partir dos 

resultados da pesquisa e do estudo sobre qualidade de serviços, percebe-se que os 

clientes apresentaram uma diferença na relação importância – desempenho, 

apresentando uma discrepância negativa em todas as dimensões. 

É necessário avaliar com exatidão a satisfação e a importância das dimensões 

da qualidade do serviço, pois seu conhecimento possibilita a melhora da qualidade. 

Permite auxiliar o gestor no desafio de melhorar a qualidade do serviço no setor de 

restaurantes. Neste contexto, obter esta avaliação, possibilitando a melhoria do 

serviço, constantemente. 

Comprovou-se que existem diferenças significativas entre a avaliação da 

importância e da satisfação. Manter uma constante interação com os clientes 

proporciona as organizações agilidade em seus processos e torná-los flexíveis, 

proporcionando desta forma qualidade nos serviços, uma maior produtividade e 
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alcança uma vantagem competitiva na medida em que a avaliação do cliente permite 

oferecer os serviços considerando a necessidade de seus clientes. 

Estes resultados são de grande valor para os empresários do ramo, pois no 

momento em que a organização tem conhecimento exato sobre quais são os 

aspectos de qualidade valorizados pelo seu cliente, ele saberá conduzir suas 

estratégias e decisões e alocar recursos seguindo as expectativas / satisfação de 

seus clientes. 

Os atributos da qualidade mais valorizados pelos clientes nos restaurantes 

pesquisados, com relação às dimensões, a que recebeu uma maior importância foi 

confiabilidade (4,8) e a menor nota foi da dimensão segurança (4,45). Confiabilidade 

demonstra ser uma dimensão muito forte, por conter atributos sobre a qualidade da 

comida. 

Tratando-se do desempenho de fato, a dimensão que obteve maior média foi 

também a confiabilidade, devido a sua importância na qualidade do alimento & 

bebida.  Já a menor média na satisfação foi encontrada nos aspectos tangíveis. Tal 

resultado demonstra a importância atual para as questões sobre decoração, conforto 

e segurança das instalações físicas. 

 Em relação à satisfação quanto aos aspectos tangíveis os três restaurantes 

apresentaram grau entre médio e favorável nível de satisfação. Percebeu-se que na 

maioria das questões, o restaurante B atingiu resultados superiores, quando 

comparados aos restaurantes A e C. Estes restaurantes, não demonstraram grandes 

diferenças entre si. A maior discrepância nesta dimensão, foi em relação a questão 

espaço de entretenimento para crianças, pois o restaurante C apresenta tal infra-

estrutura, e os restaurantes restantes não. 

Quanto a importância da dimensão Aspectos Tangíveis, metade das questões 

dos respondentes dos restaurantes A, B e C, não apresentaram diferenças 

significativas de importância em suas respostas, sendo elas disponibilidade de 

estacionamento, espaço de entretenimento para crianças e espaço interno de fácil 

locomoção. Na outra metade que apresentou diferença, percebeu-se que em relação 

as questões instalações físicas atraentes, quem apresentou uma diferença superior 
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de importância, foi o restaurante C quando comparado aos restaurantes A e B.  Na 

questão funcionários com aparência limpa e  profissional quem apresentou 

vantagem superior foram os restaurantes B e C, quando comparados ao restaurante 

A.  No item materiais com boa aparência, o restaurante B apresentou nível de 

importância superior, quando comparado aos restaurantes A e C. 

Na dimensão Confiabilidade em relação a satisfação, constatou-se que  todas 

as questões apresentaram favorável nível de satisfação. Todas as questões 

apresentaram diferenças significativas de satisfação. Em relação às questões 

qualidade da alimentação e bebida, interesse sincero em resolver problemas na 

prestação de serviço ao usuário e execução correta do serviço pela primeira vez, o 

restaurante C apresentou em todos estes itens, nível inferior da satisfação quando 

comparados aos restaurantes A e B. Já quanto à questão a conta é entregue nos 

valores corretos, o restaurante A apresentou uma pequena diferença superior 

quando comparados aos restaurantes B e C. 

Em relação à importância, todas as questões da dimensão Confiabilidade 

apresentaram alto nível de satisfação. As questões qualidade da alimentação e 

bebida, interesse sincero em resolver problemas na prestação de serviço ao usuário 

e execução correta do serviço pela primeira vez, não apresentaram diferenças 

significativas de importância. Somente a questão a conta é entregue nos valores 

corretos que o restaurante A identificou nível superior de importância quando 

comparados aos restaurantes B e C. 

Na dimensão Responsividade e satisfação, todas as questões apresentaram 

níveis favoráveis de satisfação, e também todas as questões apresentaram 

diferenças significativas de satisfação em suas respostas. Em todas as questões 

funcionários dão suporte uns aos outros para manter a rapidez e qualidade do 

serviço, prato entregue de acordo com o pedido, prato para entregue de acordo com 

o pedido, período para entrega do prato dentro do aceitável, agilidade no 

atendimento ao usuário e boa vontade em servir o usuário, o restaurante A 

apresentou diferença inferior em suas respostas, quando comparado aos 

restaurantes B e C. 
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Em relação a importância da dimensão Responsividade, todas as questões dos 

respondentes dos restaurantes A, B e C, estavam entre nível favorável e alto nível 

favorável. Sendo as respostas dos respondentes do restaurante C com os melhores 

índices de qualidade, quando comparados aos restaurantes A e B. E as respostas 

do restaurante A com os piores, quando comparados aos restaurantes B e C. 

Concluiu-se, que na dimensão Segurança e satisfação, todas as questões 

respondidas pelos restaurantes A, B e C apresentaram nível de satisfação favorável, 

e também, que todas as questões apresentaram diferenças significativas de 

satisfação entre os respondentes.  Nas questões funcionários que inspiram 

confiança no usuário, capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido 

e funcionários que sempre tratam o usuário com educação, os respondentes do 

restaurante A identificaram valor inferior de satisfação quando comparados aos 

respondentes dos restaurantes B e C. Já na questão funcionários com conhecimento 

para responder as perguntas do usuário, o restaurante C apresentou nível superior 

de satisfação quando comparado aos restaurantes A e B. 

No quesito importância da dimensão Segurança, a maioria das respostas 

apresentou nível favorável de importância, sendo que a minoria mostrou-se com alto 

nível de importância. As questões funcionários que inspiram confiança no usuário, 

capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido e funcionários que 

sempre tratam o usuário com educação apresentaram diferenças significativas de 

importância. Em relação aos itens funcionários que inspiram confiança no usuário e 

capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido o restaurante C 

apresentou nível inferior de importância quando comparado aos restaurantes A e B. 

Na questão funcionários que sempre tratam o usuário com educação, o restaurante 

A apresentou nível inferior de importância quando comparado aos restaurantes B e 

C. Já a questão, funcionários que têm conhecimento para responder as perguntas 

do usuário não mostrou nenhuma diferença significativa de importância. 

Na dimensão Empatia e satisfação, todas as respostas apresentaram nível 

favorável de satisfação, e também, todas as questões apresentaram diferenças 

significativas de satisfação. Na questão funcionários que entendem as necessidades 

dos usuários os respondentes do restaurante A, B e C apresentaram diferenças. 

Sendo que o restaurante C desempenhou melhor nível e o restaurante A o pior entre 
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elas. Em relação à atenção individualizada dada ao usuário, buscando atender suas 

necessidades específicas apareceram pequenas diferenças. Sendo que, o 

restaurante C apresentou melhor desempenho que o restaurante B, e o B melhor 

que o restaurante A. Na última questão, horários de funcionamento convenientes, o 

restaurante A apresentou satisfação inferior quando comparado aos restaurantes B 

e C. 

Quanto á importância da dimensão Empatia, funcionários que entendem as 

necessidades dos usuários, todos os respondentes dos restaurantes A, B e C 

apresentaram nível favorável de importância. Na questão, atenção individualizada 

dada ao usuário, buscando atender suas necessidades específicas, os respondentes 

dos restaurantes A e B identificaram alto nível favorável de importância, e o 

restaurante C, apresentou grau favorável de satisfação. Em relação a questão, 

horários de funcionamento convenientes, todos os respondentes do restaurante A, B 

e C apresentaram nível altamente favorável. Quando comparados os três 

restaurantes entre si, nesta dimensão, nenhuma das questões apresentou diferença 

significativa de importância. 

 Ao aplicar tanto os critérios de desempenho (SERVPERF), como 

SERVQUAL, nos restaurantes estudados, percebeu-se que o restaurante C 

apresentou nível superior de qualidade quando comparados aos restaurantes A e B. 

Apesar de o restaurante B apresentar as melhores médias de satisfação, este 

também apresentou as maiores médias de importância, o que demonstra que é 

fundamental que os proprietários e gerentes, percebam a importância de conhecer 

seu público. O sucesso do empreendimento esta atrelado ao conhecimento do 

desejo de seu público-alvo.  O resultado do restaurante C possuir a melhor avaliação 

da qualidade de serviços nas metodologias SERVQUAL e SERVPERF corroborou o 

resultado da revista Veja que elege o restaurante B como o melhor restaurante de 

carne a La carte da cidade de Porto Alegre. 

Certas limitações na investigação devem ser consideradas no momento da 

interpretação dos resultados e suas conclusões. Uma vez, que esta pesquisa 

apresenta caráter setorial e de território específico, não podendo desta forma, 

generalizar os resultados. 
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Como futuro trabalhos seria interessante ampliar a outros tipos de restaurantes, 

e também em outras regiões do Brasil. 

Diante da dificuldade de acesso aos clientes, a pesquisa apresenta limitações 

quanto ao número de clientes e de estabelecimentos que aceitam realizar tal 

avaliação. 

Levando-se em conta os resultados atingidos pela presente pesquisa, sugere-

se que sejam aprofundados os seguintes temas: 

• Estudar a relação de importância e satisfação juntamente com a 

estratégia da empresa relacionada ao perfil do público, 

• Realizar a pesquisa em diferentes tipos de restaurantes e poder  

descrever as dimensões mais importantes para cada tipo de 

cozinha. 
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APENDICE  A 

 
Questionário  SERVQUAL



ITENS A SEREM AVALIADOS Forte 
discordância 

EXPECTATIVA 
       (IDEAL) 

Forte 
concordância 

 Forte 
discordância 

PERCEPÇÃO 
      (REAL) 

Forte 
concordância 

1. Disponibilidade de vagas no estacionamento  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

2. Espaço com entretenimento para crianças  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

3. Instalações físicas visualmente atraentes  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

4. Funcionários com aparência limpa e profissional  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

5. Materiais de boa aparência (utilizados na prestação do serviço)  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

6. Espaço interno amplo com facilidade de locomoção  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

7. Qualidade da alimentação e bebida  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

8. A conta é entregue nos valores corretos  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

9. Interesse sincero em resolver problemas na prestação de serviço ao usuário  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

10. Execução correta do serviço da primeira vez  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

11. Funcionários dão suporte uns aos outros para manter a rapidez e qualidade do serviço  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

12. Prato entregue de acordo com o pedido  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

13. Período para entrega do prato dentro do aceitável  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

14. Agilidade no atendimento ao usuário  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

15. Boa vontade em servir o usuário  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

16. Funcionários que inspiram confiança no usuário  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

17. Capacidade de fazer o usuário se sentir seguro ao ser atendido  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

18. Funcionários que sempre tratam o usuário com educação  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

19. Funcionário que têm conhecimento para responder as perguntas do usuário  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

20. Funcionários que entendem as necessidades dos usuários  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

21. Atenção individualizada dada ao usuário, buscando atender suas necessidades específicas  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

22. Horários de funcionamento convenientes  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

 

Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino                                                                                                       Idade: _______ anos 

Nacionalidade: (   ) brasileiro  (   ) estrangeiro                                                                                    Residência: (   ) Porto Alegre  (   ) turista 

Veio ao restaurante por motivos:  (   ) de negócios        (   )  para convívio familiar                    Data: ___/ ___/____             

Veio para   (   ) almoçar   (   ) jantar                                                                                                       Grau de instrução: (   ) médio    (   ) superior incom.     (   ) superior completo  (   ) pós- graduação 



 

APENDICE B 

TÍTULO AUTOR METODOLOGIA DIMENSÃO 

Medindo a Qualidade 
Percebida do cliente 
para os serviços do 
seguro de vida: um 
estudo empírico.  
 

Siddiqui, 
Masood H.; 
Silva, Ghosh 
Tripti.  

2010. 
 

 O presente estudo se esforça para desenvolver 
um instrumento válido e confiável para medir a 
qualidade do serviço percebida pelo cliente no 
sector dos seguros de vida. 

Lealdade ecoturistas 
:o que eles vão dizer 
sobre o destino, e 
eles vão voltar?  

Rivera, 
Manuel 
Antonio; 
Croes, 
Robertico. 

2010. 

A análise baseia-se no local 454 
inquéritos recolhidos ecoturistas 
visitando as Ilhas Galápagos, no 
Equador. Os resultados da 
análise indicam que o caminho 
ecoturistas não são susceptíveis 
de retorno, mas estão dispostos 
a recomendar o destino. 

O objetivo deste estudo é investigar o impacto 
do preço, valor, satisfação, qualidade e 
desempenho na lealdade os ecoturistas "para o 
destino. Ao utilizar uma abordagem 
comportamental, a lealdade é conceituado por 
analisar a compra de pós-decisão do ecoturista 
(intenção de retornar ou recomendar) 

Uma avaliação da 
qualidade de um 
destino turístico: O 
caso de Nerja, em 
Espanha.  

Toro López, 
Alberto A.; 
Díaz-Muñoz, 
Rocío, Pérez-
Moreno, 
Salvador. 
2010. 

O método utilizado neste 
trabalho é uma versão 
modificada da escala 
SERVQUAL conhecido, 
amplamente utilizado para medir 
a qualidade do serviço. 

A melhoria da qualidade é uma das estratégias 
que muitos destinos turísticos estão usando 
atualmente para aumentar a sua 
competitividade nos mercados turísticos 
internacionais. Neste contexto, este artigo 
analisa as percepções existentes sobre a 
qualidade de Nerja como um destino turístico 
por meio de um instrumento de medição para 
especificar e quantificar os níveis de qualidade 
percebida. 

Repensar a 
qualidade do serviço 
percebida: uma 
alternativa aos 
modelos hierárquico 
e multidimensional.  

García, Jose 
Antonio 
Martínez; 
Caro, Laura 
Martínez. 

2010. 

Para superar estas deficiências, 
um novo procedimento é 
proposto, baseado na correta 
identificação de atributos de 
qualidade de serviço e no estudo 
da heterogeneidade não 
observada na percepção do 
cliente. Uma aplicação deste 
procedimento para o setor de 
seguros mostra as possíveis 
vantagens de usar este método 
para estudar a qualidade 
percebida em serviços. 

Medir a qualidade do serviço percebida 
continua a ser um tema controverso na 
literatura de gestão. Brady e o modelo Cronin 
(2001) hierárquico e multidimensional superou 
várias limitações dos modelos propostos 
anteriormente. No entanto, Brady e o conceito  
de Cronin tem sido objeto de críticas 
substanciais. Este estudo descreve as 
limitações mais importantes do modelo de 
Brady e Cronin (2001), apontando algumas 
recém-identificadas desvantagens para este 
tipo de conceito  eao uso da metodologia de 
análise dos modelos de qualidade de serviço. 

Medição da 
Qualidade de Serviço 
na Indústria 
Hoteleira. 
 

YILMAZ 
IBRAHIM. 

2009. 

Uma escala de medição de 
desempenho (SERVPERF) foi 
administrado a 234 clientes ficou 
em três, quatro e cinco estrelas 
na Capadócia 

O principal objetivo do estudo foi avaliar o 
desempenho dos Hotéis de qualidade de 
serviço a partir da perspectiva do cliente. 

Algumas 
expectativas de 
qualidade de 
serviços a retalho de 

Meng, Gloria 
(Juan); 
Summey, 
John H.; 

 O desenvolvimento de estratégias eficazes de 
varejo que são sensíveis às diferenças 
culturais, parece ser de importância 
considerável para o seu sucesso no mercado 
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compradores 
chineses. 

Herndon, Neil 
C.; K., 
Kenneth 
Kwong. 

2009. 

global. Construção de dois modelos existentes, 
SERVQUAL e RSQS, este estudo 
desenvolveram escalas para analisar a 
qualidade do serviço em supermercados de 
Hong Kong. 

Medição da 
Qualidade de 
Serviço, a satisfação 
do visitante e as 
intenções 
comportamentais dos 
Museus na Malásia. 

Lau Pei Mey 
& Badaruddin 
Mohamed. 
2009. 

Através de um estudo piloto, um 
questionário com 35 itens para 
medir a percepção do visitante 
qualidade do serviço, e de oito 
itens para medir a qualidade 
geral do serviço, em geral níveis 
de satisfação e intenções 
comportamentais foram 
formados. Após a revisão e 
ajustamento, 300 questionários 
foram distribuídos para nove 
museus na Malásia. 

O Museu é um dos produtos  nicho das 
atrações do turismo da Malásia, é um 
patrimônio cultural que pode afetar o 
crescimento da indústria do turismo no país. 
Este trabalho explora os atributos de qualidade 
de serviço para avaliar a qualidade do serviço 
percebida dos museus a partir da perspectiva 
dos visitantes. É também objetivo desenvolver 
uma ferramenta para avaliar a percepção 
da qualidade do serviço, os níveis de satisfação 
e intenções comportamentais para a Malásia 
museus através da aplicação da versão 
modificada do modelo SERVPERF. 

Satisfação do Cliente 
com Qualidade de 
Serviço: Um Estudo 
Empírico de 
Administração 
Pública e do Sector 
Privado Banks. 

Mengi Pooja. 
2009. 

Este estudo compara as 
percepções dos clientes da 
qualidade dos serviços de 
bancos públicos e privados de 
Jammu. A qualidade do serviço 
de ambos os bancos foi medido 
utilizando SERVQUAL 
(qualidade de serviço) da escala. 
escala SERVQUAL foi utilizado 
para determinar as diferentes 
dimensões de qualidade de 
serviço e de análise do q-
quadrado foi utilizado para 
compreender o impacto da 
SERVPERF (desempenho do 
serviço) dimensões ( 
tangibilidade, confiabilidade, 
agilidade, segurança e empatia) 
na satisfação do cliente. 

Para um setor de serviços como o setor 
bancário, o conjunto de atividades e geração de 
renda gira em torno do cliente. É necessário 
identificar os fatores chave de sucesso no setor 
bancário, em termos de satisfação do cliente 
tendo em vista o tamanho do mercado 
crescente e intensa competição. 

SALESPERF: o 
vendedor SCALE 
desempenho do 
serviço. 

Amyx, 
Douglas; 
Bhuian, 
Shahid.  

2009. 

Uma amostra de 116 
consumidores avaliaram o 
desempenho do serviço do seu 
representante de vendas para 
um editor de jornal. A análise 
exploratória e análise fatorial 
confirmatória foram utilizados 
para desenvolver uma escala 
unidimensional. 

 

PERSPECTIVAS EM 
SERVIÇO 
salubridade e turismo 
desportivo na 
Lituânia: CASO DE 
SPA. 

Sekliuckiene, 
Jurgita; 
Langviniene, 
Neringa. 
2009. 

O trabalho consiste em 
representar os serviços de spa, 
também um modelo em que o  
spa de serviço devem ser 
melhoradas, desenvolvidas. Três 
pontos principais, estão 
excluídos: foco no cliente do spa, 
a melhoria permanente da 

O artigo se propõem a divulgar a realidade dos 
serviços de spa, um dos mais populares 
serviços de sanidade e classe de serviços de 
desporto "que permitem que o país, a região 
tornou-se mais popular, mais atraente para os 
turistas estrangeiros, a população desta região. 
Regiões, que têm centros de spa ou grandes 
centros de spa, com recursos exclusivos, atrair 
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coleção de serviço (dependendo 
dos desejos e expectativas dos 
clientes), também equipa do 
centro de spa. 

mais pessoas que vêm aqui e deixar-lhes 
dinheiro em hotéis, restaurantes empresas, 
transportes e outras empresas de negócios 
relativo. 

Impacto da 
Qualidade de Serviço 
na fidelização dos 
clientes, 
compromisso e 
confiança no setor 
bancário indiano.  

Hazra Ghosh 
Sandip,; 
Srivastava BL 
Kailash. 

2009. 

Os dados foram coletados a 
partir de 300 clientes dos bancos 
do setor público e privado 
através de entrevista estruturada 
horários. 

No cenário atual bancário indiano qualidade do 
serviço, é indispensável uma estratégia 
competitiva para manter base de clientes. Os 
bancos estão tentando ganhar a satisfação e 
fidelização dos clientes, oferecendo serviços de 
melhor qualidade. Este estudo analisa a relação 
da qualidade do serviço com a fidelidade do 
cliente, compromisso e confiança a partir da 
perspectiva do cliente no setor bancário 
indiano. 

Papel da Qualidade 
do Restaurante 
Serviço como 
antecedente da 
lealdade do cliente.  

M., Jorge 
Vera, L., 
Andrea 
Trujillo. 2009. 

A coleta de dados foi realizada 
através de um questionário 
estruturado emitido para uma 
amostra de 111 convidados em 
um restaurante com serviço de 
mesa. 

O objetivo desta pesquisa é fornecer uma 
explicação de como os fatores que compõem a 
qualidade do serviço são pré-requisitos da 
opinião geral do cliente e a lealdade do cliente 
para um restaurante. 

A importância do 
valor percebido em 
avaliar a satisfação 
de hóspedes Hotel: o 
caso da Eslovênia.  

Korda, 
Aleksandra 
Pisnik; 
Milfelner. 
2009. 

No estudo empírico qualidade 
percebida foi ligado diretamente, 
bem como indiretamente para a 
satisfação dos hóspedes do 
hotel, portanto, o valor percebido 
foi considerada como uma 
variável mediadora entre a 
qualidade percebida e satisfação 
do hóspede. Os dados para a 
pesquisa empírica foram 
coletados a partir de 1020 os 
clientes do hotel em Liubliana, 
Portorož, Zreče e Rogla maio e 
junho de 2007 por meio de uma 
entrevista pessoal. 

O principal objetivo do estudo é analisar o papel 
do valor percebido como variável mediadora da 
percepção dos serviços do hotel. 

 RENTQUAL: A 
escala de medida de 
novo para o carro de 
aluguel. 

Ekiz, Erdogan 
H.; Bavik, Ali; 
Arasli, 
Huseyin. 
2009. 

Os estudos empíricos foram 
conduzidos em duas fases. 
Primeiro, a pesquisa qualitativa 
foi realizada sob a forma de 23 
entrevistas em profundidade, 
que produziu 61 itens que 
descrevem a percepção dos 
turistas. No estudo quantitativo 
foi utilizado para purificar os 
itens da escala e para examinar 
a dimensionalidade, 
confiabilidade, fator de estrutura 
e validade. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver 
uma escala de medida de acordo com os 
procedimentos recomendados por Churchill 
(1979) e Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). 

As percepções dos 
alunos de qualidade 
de serviço no ensino 
superior.  

Nadiri, Halil; 
Kandampully, 
Jay Hussain, 
Kashif. 2009. 

Ele tenta diagnosticar a 
qualidade do serviço percebida 
das unidades administrativas. 
Análise descritiva e causal é 
empregada. Confiabilidade e 
dimensionalidade da escala foi 

Este estudo visa diagnosticar a aplicabilidade 
da escala de percepção de medição de 
qualidade de serviço aos estudantes e 
diagnosticar o nível de satisfação dos 
estudantes no ensino superior 
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testada. 

O impacto do serviço 
e qualidade, 
satisfação e 
fidelização dos 
clientes sobre e-
marketing: o efeito 
moderador do valor 
percebido. 

Chang Hsin 
Hsin, Wang 
Hua-Yao, 
Yang Wen-
Ying. 2009. 

 Desde que o mercado online tem crescido 
rapidamente nos últimos anos, as atividades de 
marketing eletrônico têm atraído muita atenção. 
Muitas empresas geradas a fidelidade dos 
clientes através da melhoria de qualidade de 
serviço eletrônico (e qualidade de serviço), mas 
os efeitos necessários para uma análise mais 
aprofundada. O primeiro objetivo do estudo é 
integrar literatura pertinente e desenvolver um 
modelo de pesquisa global de comércio 
eletrônico para identificar suas variáveis 
antecedentes e conseqüentes de investigação. 
Este estudo testa a inter-relação entre a 
percepção do e-serviço de qualidade, 
satisfação e lealdade do cliente. O segundo 
objetivo deste estudo é analisar o efeito 
moderador do cliente o valor percebido sobre a 
relação entre a satisfação e fidelização dos 
clientes. 

FATORES QUE 
INFLUENCIAM 
AVALIAÇÕES DE 
CLIENTES "Quality 
Hotel.  

Barcala 
Fernández, 
Marta; 
González-
Díaz, Manuel; 
Prieto-
Rodriguez, 
Juan. 2009. 

Nosso conjunto de dados 
consiste de uma amostra de 744 
estabelecimentos hoteleiros. A 
maioria -  
464 estabelecimentos - 
pertencem às seis principais 
redes hoteleiras que operam na 
Espanha. Os 280 restantes  
estabelecimentos na amostra 
foram escolhidas através de uma 
amostragem aleatória dos 
independentes  
hotéis. Estes foram definidos 
como os estabelecimentos que 
não fazem parte de uma cadeia, 
enquanto um  
empresa com dois ou mais 
estabelecimentos é considerado 
uma cadeia 

O objetivo deste trabalho é analisar os fatores 
que influenciam as avaliações de qualidade de 
serviço deixou de hóspedes do hotel no site 
Trip advisor Primeiro vamos supor que o preço 
e categoria hotel star são os principais 
determinantes das expectativas anterior, e que 
afetam negativamente a avaliação da qualidade 
exposta. Isso ocorre porque quanto maior a 
expectativa, menor a probabilidade é que o 
hotel atingido a qualidade esperada. Em 
segundo lugar temos outros determinantes da 
medida de qualidade objetiva, como a idade 
das instalações e serviços oferecidos. Em 
terceiro lugar, estudamos o efeito de ilha, ou 
seja, se os hotéis localizados nas Ilhas 
Baleares e Canárias obter avaliações mais 
elevadas do que os hotéis na Europa 
continental. 

Relações e os 
impactos da 
qualidade do serviço, 
valor percebido, 
satisfação do cliente 
e imagem: um estudo 
empírico.  

Hu, Hsin-Hu. 
2009. 

Estudo de caso Embora estudos anteriores têm abordado a 
importância da qualidade do serviço, satisfação, 
valor percebido e da imagem, a natureza 
precisa das relações que existem entre essas 
construções e a compreensão dos seus efeitos 
sobre o comportamento do consumidor 
continua a ser uma questão fundamental. Este 
estudo empírico visa compreender as relações 
que existem entre a qualidade do serviço e 
valor percebido e satisfação do cliente como de 
impacto, imagem corporativa, e as intenções 
comportamentais. 

Qualidade Percebida 
em alojamentos 
RURAL EM 

Loureiro, 
Sandra Maria 
Correia; 

Para fazer isso, nós realizamos 
uma análise fatorial. 

Este trabalho tem dois objetivos principais. 
Primeiro vamos procurar para iniciar o processo 
de validação da escala RURALQUAL como um 
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ESPANHA E 
PORTUGAL: A 
escala RURALQUAL.  

González, 
Francisco 
Javier 
Miranda. 
2009. 

instrumento de avaliação da qualidade dos 
serviços prestados por estabelecimentos rurais 
em duas regiões de fronteira da Península 
Ibérica: Extrem dura (Espanha) e do Alentejo 
(Portugal). Em segundo lugar, buscamos 
identificar as dimensões mais adequadas que 
integram a qualidade de serviço variável neste 
tipo de hospedagem. 

Um modelo 
integrador de 
percepções de 
clientes de serviços 
de saúde de Taiwan.  

Wu, Hsiu Lan; 
Liu, Chang 
Yung; Hsu, 
Wen-Hsin. 
2008. 

este estudo pretende propor um 
modelo de integração das 
percepções dos clientes dos 
serviços de saúde com base na 
relação estabelecida entre os 
quatro principais construtos 
(qualidade do serviço, valor 
percebido, satisfação e 
intenções comportamentais). 
modelagem de equações 
estruturais é então usada para 
validar o modelo. Como o seguro 
de saúde universal Taiwan 
oferece a cada cidadão o acesso 
financeiro igual a todos os 
prestadores de cuidados de 
saúde, Taiwan oferece uma boa 
oportunidade para estudar como 
os pacientes modelo percepção 
está estruturada. 

Como o serviço de saúde torna-se mais 
competitivo, os profissionais de saúde e 
pesquisadores acadêmicos estão cada vez 
mais interessado em explorar como os 
pacientes percebem a qualidade e o valor dos 
seus cuidados antes de construir os seus níveis 
de satisfação e gerando intenções 
comportamentais. 

Empowerment é 
realmente um fator 
contribuitivo para a 
qualidade do 
serviço?  

Akiko Ueno. 
2008. 

Um inquérito por questionário e 
entrevistas em profundidade 
foram realizadas.Amostra de  
371 empresas 

Este artigo investiga como a capacitação do 
pessoal da linha de frente de serviço afeta a 
qualidade da massa e serviços tecnológicos. 

Criação de valor para 
os participantes 
através de 
experiência 
Encenação: Parques, 
Lazer e Turismo na 
Indústria de 
experiência 

Ellis, Gary D.; 
Rossman, J. 
Robert. 2008. 

O modelo propõe que a 
realização de experiências exige 
a atenção para o desempenho 
técnico "fatores e" performance 
artística "fatores. Dentro do 
primeiro conjunto são 
habilidades técnicas específicas 
única para a oferta especial, 
juntamente com duas facetas de 
atendimento ao cliente: definição 
de performance e desempenho 
interpessoal.  

Entre os mais lidos e influentes livros de 
hóspedes e as experiências do consumidor é a 
experiência da Economia: O trabalho é teatro e 
todas as empresas um estágio (Pine & Gilmore, 
1999). A palestra de 2008 George Butler por J. 
Robert Rossman integrado que o material com 
os conceitos tradicionais sobre a programação 
e destacou a importância desta perspectiva 
para as missões do parque e as organizações 
de recreação. Este artigo baseia-se na 
conferência de Rossman resumindo Pine e 
Gilmore trabalho integrativo 

Escala de processo 
de desenvolvimento: 
Qualidade do Serviço 
no aluguel de carros. 

Ekiz, Erdogan 
H.; Bavik, Ali. 

2008. 

Métodos qualitativos e 
quantitativos são utilizados em 
três etapas fundamentais 
recomendados por Churchill 
(1979) e Parasuraman, Zeithaml 
& Berry (1988). Ao seguir seus 
passos, a primeira pesquisa 
qualitativa foi realizada sob a 
forma de 23 entrevistas em 

Este trabalho tem como objetivo servir de 
exemplo para o desenvolvimento de uma 
escala de medição usando os serviços de 
locação de automóveis como um caso. 
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profundidade, que produziu 61 
itens que descrevem as 
percepções do usuário. Em 
seguida, um estudo quantitativo 
foi realizado para purificar a itens 
da escala, examine 
dimensionalidade, confiabilidade, 
fator de estrutura e validade. 

Conceituar a 
qualidade do serviço 
percebida de 
serviços de utilidade 
pública: O multi-nível, 
o modelo multi-
dimensional. 

Changhong 
Bai; Fujun. 
2008. 

Com base nos dados relevantes 
para quatro serviços de utilidade 
pública (água, gás natural, 
eletricidade e termelétricas), 
coletados através de um 
inquérito administrado 
pessoalmente no local, os 
autores desenvolvem um modelo 
para avaliar a qualidade do 
serviço percebida dos serviços 
de utilidade pública. 

Este estudo também fornece insights e 
orientações para os gestores, funcionários do 
governo e da comunidade na decisão e  na 
avaliação e gestão de qualidade de serviço em 
empresas de utilidade pública. 

Uma Avaliação de 
Cross-Sector da 
Qualidade de Serviço 
na Indústria de 
Turismo de Hong 
Kong vs Importância. 

JIN XIN; 
Shanshan QI; 
Chia. 2008. 

Uma pesquisa com itens do 
questionário derivado 
SERVQUAL foi conduzido e 
técnicas estatísticas, incluindo 
regressão, análise de 
desempenho importância, e 
ANOVA, são utilizados para 
análise. O desempenho dos 
atributos do serviço e os seus 
impactos relativos a satisfação 
geral são identificados. 

Este estudo avalia a satisfação do visitante em 
geral com a qualidade dos serviços prestados 
pelo hotel, restaurante, setores de varejo e em 
Hong Kong. 

Satisfação do 
turista, Valor 
Percebido do 
Serviço, e as 
intenções de 
recompra: O caso 
de Hong Kong : 
avião, o Hotel e 
Restaurante.  

ZIBIN SONG; 
HAIYAN 
KONG; YONG 
CHEN. 2010. 

Amostras de avião, hotel, 
restaurante e serviços em Hong 
Kong foram usados para atingir 
dois objetivos de investigação. A 
primeira foi para testar 
empiricamente, através de 
análises de regressão logística, 
as hipóteses de investigação 
sobre o impacto da satisfação 
dos turistas em geral e de 
serviços de valor percebido em 
suas intenções de recompra. 

Este primeiro estudo explica o porquê da 
satisfação do turista e de serviços de valor 
percebido é importante para um destino 
empiricamente medir o impacto desses dois 
fatores sobre as intenções dos visitantes de 
recompra. Em seguida, ele ilustra como 
satisfação do turista em uma determinada 
situação pode ser avaliado, diagnosticado e, 
assim, conseguiu. 

Percepção do 
Consumidor de E-
Quality Service: A 
partir de internet 
Comprador e 
Perspectivas de não 
compradores.  

Zhilin Yang; 
Minjoon Jun. 

2008. 

Este estudo exploratório 
expande o conhecimento sobre 
as dimensões de qualidade de 
serviço no contexto do comércio 
pela internet, a partir de 
diferentes perspectivas de dois 
grupos: os compradores e 
Internet Internet não-
compradores 

 

Qualidade de Serviço 
e Satisfação do 
Cliente: um estudo 

ESHGHI 
Abdolreza. 

 Este estudo pretende identificar, fatores 
relacionados com os serviços no mercado das 
telecomunicações móveis da Índia, que 
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empírico em Indian 
serviços de 
telecomunicações 
móveis.  

2008. influenciam a satisfação do cliente (CS), a 
intenção de recompra (RI), e a propensão de 
clientes ao recomendar o serviço aos outros. 

PRODUTO DE 
QUALIDADE / 
serviço e aspecto 
emocional da 
Satisfação do 
Cliente.  

MEIROVICH 
Gavriel,; 
BAHNAN, 
Nisreen. 
2008. 

Abordagens existentes utilizados 
para medir a qualidade tem 
certas limitações. Este estudo 
apresenta duas componentes da 
estrutura de qualidade total - a 
qualidade do design e da 
qualidade de conformidade - 
análise da relação entre 
qualidade e as emoções do 
cliente. 

Este trabalho estuda as relações entre a 
qualidade e as emoções dos consumidores e, 
eventualmente, com a sua satisfação. Há 
crescentes evidências de que, enquanto a 
avaliação da qualidade pode ser estritamente 
cognitivas, as emoções de satisfação dos 
clientes calibres "para o desempenho do 
produto ou prestador de serviço. 

Uma abordagem 
pan-européia de 
Satisfação do 
Cliente: uma 
estratégia ótima?  

Ueltschy, 
Linda C.; 
Laroche, 
Michel, Rita, 
Paulo; 
Bocaranda. 
2008. 

Utilizando cenários envolvendo 
uma visita ao consultório 
dentário, os entrevistados de 
Portugal, França e Alemanha, 
participaram de um experimento 
fatorial 2x2 em que os 
pesquisadores manipularam 
tanto as expectativas (baixa / 
alta) e dos serviços prestados 
(baixa / alta). 

Este estudo investigou a viabilidade de 
utilização de uma abordagem pan-europeu para 
as ofertas de serviços profissionais na Europa, 
através do estabelecimento de primeira 
mensuração e depois explorar a influência da 
cultura no serviço de qualidade e satisfação dos 
clientes. 

Mapeamento da 
Qualidade de Serviço 
no setor bancário 
indiano.  

Vanniarajan, 
T.; 
Nainamoham
ed, K. 2008. 

O estudo foi realizado entre os 
selecionados clientes do banco 
público e privado na cidade de 
Madurai 

Este estudo sugere uma nova abordagem para 
a pesquisa exploratória e avaliativa das 
dimensões da qualidade do serviço, 
empregando análise de correspondência. As 
imagens de Bancos Comerciais entre os 
clientes são apresentados graficamente com a 
ajuda da análise de correspondência. 

Aplicando as 
dimensões de fluxo 
para explorar 
Engagement visitante 
e satisfação.  

Filep 
Sebastian. 
2008. 

Vinte universidades estudo no 
exterior alunos participaram do 
estudo, escrevendo ensaios 
reflexivos sobre sua experiência 
de longa data no exterior 

Este artigo aplica-se modelos do campo da 
psicologia positiva na conceitualização e 
avaliação da satisfação do visitante ou turista. 
Em particular, a participação do visitante é 
explorado usando ensaios narrativa pessoal 
como forma de avaliar a satisfação. 

Um quadro para a 
compreensão 
visitantes para um 
destino de golfe.  

Hennessey, 
Sean M.; 
Roberta, 
Macdonald; 
MacEachern, 
Melissa. 2008. 

Ao construir uma estrutura para 
a compreensão do viajante de 
golfe, o golfe e a representantes 
da indústria do turismo pode 
compreender melhor a 
contribuição que os golfistas 
fazer para um destino baseado 
em fatores como a satisfação, 
valor percebido recebidas a 
partir da experiência de golfe, 
distância da viagem, despesas 
de viagem decisões, e 
motivações. 

O objetivo deste estudo é determinar se 
existem diferenças entre os visitantes para um 
destino com base na sua freqüência de golfe no 
ano anterior. 

Determinantes da 
qualidade percebida 
pelo cliente serviço 

Yim, Chi Kin 
(Bennett); 
Tse, David K; 

Como parte desse processo, os 
autores modificaram o 
instrumento SERVPERF clássico 

A intenção desta pesquisa é desenvolver um 
modelo e as métricas associadas que medem a 
qualidade de serviço em restaurantes fast-food 
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nos restaurantes 
fast-food e sua 
relação com a 
satisfação do cliente 
e as intenções 
comportamentais. 

Chan, Kimmy 
Wa. 2008. 

para analisar as relações entre a 
qualidade do serviço, a 
qualidade dos alimentos, preço / 
valor, satisfação do cliente, e as 
intenções comportamentais. Este 
instrumento SERVPERF vez foi 
administrada a estudantes 
universitários de uma grande 
universidade do sudoeste. 
Análise factorial confirmatória e 
modelagem de equações 
estruturais foram empregadas 
para analisar os dados. 

(FFRs). 

O relacionamento 
entre o sistema de 
classificação Hotel, 
Melhoria da 
Qualidade de Serviço 
e Alterações Hotel 
Performance: Uma 
Análise Canônica de 
Hotéis em Tailândia 

Narangajavan
a, Yeamdao; 
Hu, Bo. 2008. 

No total de 306 gerentes de hotel 
participaram do estudo e 
compartilharam suas percepções 
sobre os impactos da Tailândia 
Standard Hotel em hotel de 
melhoria da qualidade de 
serviço. 

Este estudo investiga a relação entre o sistema 
de classificação de hotéis, melhoria da 
qualidade de serviço, e alterações no 
desempenho hotel na Tailândia. 

Determinantes da 
qualidade percebida 
pelo cliente serviço 
nos restaurantes 
fast-food e sua 
relação com a 
satisfação do cliente 
e as intenções 
comportamentais. 

Hong Qin, 
Prybutok, 
Victor R. 
2008. 

Este instrumento SERVPERF  foi 
administrado a estudantes 
universitários de uma grande 
universidade do sudoeste. 
Análise factorial confirmatória e 
modelagem de equações 
estruturais foram empregadas 
para analisar os dados. 

 

A intenção desta pesquisa é desenvolver um 
modelo e as métricas associadas que medem a 
qualidade de serviço em restaurantes fast-food 
(FFRs). Como parte desse processo, os 
autores modificaram o instrumento SERVPERF 
clássico para analisar as relações entre a 
qualidade do serviço, a qualidade dos 
alimentos, preço / valor, satisfação do cliente, e 
as intenções comportamentais 

Gerenciando o 
cliente percebido 
Qualidade de Serviço 
para Telefonia 
Celular Móvel: um 
estudo empírico.  

Anita, Seth; 
Momaya, K.; 
Gupta, H. M.. 
Vikalpa. 2008. 

Uma revisão completa da 
literatura revelou que a maioria 
dos estudos relatados na 
qualidade dos serviços incidiu 
sobre os aspectos da prestação 
de serviços, e ignoredQ a 
importância da qualidade 
técnica. 

O presente estudo se esforça para desenvolver 
um instrumento válido e confiável para medir a 
qualidade do serviço percebida pelo cliente 
incorporando tanto a entrega do serviço, bem 
como aspectos de qualidade técnica. 

Hotel Quality Service, 
em Hong Kong: Uma 
Importante Análise 
de Desempenho.  

Qu Hailin; 
Yung Chau 
Sit. 2007. 

Um questionário foi aplicado e 
uma importância e um modelo 
de desempenho foi utilizado. 

Este estudo objetiva investigar  nos hotéis de 
Hong Kong, os níveis de qualidade de serviço 
para ajudar hoteleiros Hong Kong na 
formulação de estratégias customizadas para 
melhorar a sua capacidade para desempenhar 
o serviço prometido para os visitantes. 

Avaliação da 
qualidade do ensino 
técnico: um estudo 
exploratório. 

Mahapatra, S. 
S.; Khan, M. 
S. 

2007. 

Para resolver este problema, 
uma tentativa foi feita neste 
trabalho para propor um 
instrumento de medida 
conhecida como EduQUAL para 
avaliação da qualidade. 
Validação da dimensionalidade 
do instrumento através da 

É extremamente difícil identificar o número 
mínimo comum de itens de qualidade que 
satisfaçam todas as partes interessadas no 
sistema de ensino técnico (TES), porque as 
expectativas variam amplamente entre as 
partes interessadas. 
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análise factorial revela que 28 
itens carregados acima de 0,5. 

Um quadro 
conceptual para o 
estudo de satisfação 
do cliente na 
construção 
residencial. 

João Perry 
Forsythe. 
2007. 

Um conceito de marketing 
paralelo conhecido como o 
processo de decisão de compra 
é usado o modelo de 
identificação entradas para as 
duas construções, criando assim 
a capacidade de modelar 
diferentes perfis de clientes.  

Um quadro conceptual para o estudo de 
satisfação do cliente na construção residencial 
brasileiro foi desenvolvido usando a teoria de 
marketing mescladas com os conceitos de 
construção. O enquadramento tem como 
objetivo atuar como um trampolim para 
determinar como dados empíricos a partir de 
situações reais de construção residencial e os 
clientes reais, válido para marketing teoria. 
Para este fim, a satisfação do cliente é 
modelado como uma lacuna entre duas 
construções: pré-compra expectativas e 
percepções de compra. 

Decisão de Pesquisa 
em Ciências da 
China: Situação 
Atual, Oportunidades 
e Propostas de 
Pesquisa em Gestão 
de Cadeia de 
Suprimentos, 
Logística e Gestão 
da Qualidade. 

Zhao, Xiande 
Flynn;, 
Barbara B.; 
Roth, Aleda V. 
2007. 

Este artigo fornece uma revisão 
extensa e crítica da literatura 
existente China baseada na 
gestão da cadeia de 
suprimentos, logística e gestão 
de qualidade, baseada na 
fundação criada por Zhao, Flynn, 
e Roth (2006),. Em geral, a 
investigação das ciências da 
decisão da China está em sua 
infância. Embora tenha havido 
alguns artigos muito 
interessantes e bem executadas, 
na sua maioria "são descritivos e 
foco em atualizações de status. 

Como a China se torna cada vez mais 
importante para a economia global, é 
fundamental a realização de pesquisa de alta 
qualidade sobre ciências da decisão de 
questões importantes lá. 

Satisfação do turista 
chinês com província 
de Yunnan, na 
China.  
 

Jingxue 
(Jessica) 
Yuan 

Chikang 
(Kenny) Wu 

Jianren 
Zhang 

Ben K. Goh 

Betty L. Stout. 
2007. 

A total de 29 atributos de 
satisfação foram agrupadas em 
cinco dimensões de viagens 
(Fatores), ou seja, facilidades e 
serviços turísticos, a atratividade 
de destino, 
profissionalismo dos guias 
turísticos, roteiro / cronograma e 
dinâmica 
do grupo da excursão. 

À medida que o desenvolvimento do turismo 
continua, muitos desafios 
surgem na indústria de viagens na província de 
Yunnan, na China, usando 
dados coletados a partir de uma pesquisa, este 
artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 
estudo determinar o destino de atributos críticos 
para o global 
grau de satisfação dos turistas da China 
visitando Província de Yunnan, China. 

Examinando 
Employee - 
Congruência 
Personalidade 
Serviço: O Papel do 
modelo de cinco 
fatores e influências 
sobre os Resultados 
do trabalho. 

G., Eric 
Harris, E., 
David 
Fleming. 
2007. 

Os dados empíricos, coletados 
de uma amostra de 
trabalhadores de serviços 
financeiros, apoio a hipótese de 
relação entre essas variáveis e 
ESPC resultado. 

O presente estudo estende esta linha de 
pesquisa, considerando como serviço do 
empregado, a congruência de personalidade 
(ESPC) influencia as variáveis de emprego 
resultados, incluindo a prestação de serviços, 
satisfação no trabalho, a intenção de sair, e 
comprometimento organizacional. 

Explorando a MAZANEC, Ambos são considerados O objetivo deste trabalho é apresentar dois 
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satisfação do turista 
com não-linear de 
Equações Estruturais 
e o nexo de 
causalidade 
pressupor Analysis. 

Josef A. 2006. exemplos de demonstração 
exploratória é preferível buscar 
um conceito rigoroso de análise 
inferencial, onde um teste 
conclusivo modelo sempre teria 
de implicar novos conjuntos de 
dados. 

exemplos de análise avançadas, que incluem (i) 
uma abordagem nova não linear variável 
latente para medição de higiene e os fatores de 
prazer no monitoramento da satisfação do 
turista, e (ii) uma aplicação da Teoria da Causa 
pressupor a explorar os antecedentes da 
satisfação 

Qualidade no 
Comércio Eletrônico 
B2C: percepções, 
expectativas e 
importância.  

Alzola, Lucía 
Melián; 
Robaina, 
Padrón Víctor. 
2006. 

Com base nisso, este trabalho 
estuda o valor preditivo das 
escalas alternativas de qualidade 
no comércio eletrônico B2C: 
escala de percepção, a 
dimensão da diferença (a 
percepção menos expectativas) 
e escala de diferenças 
ponderadas. 

Há dois campos acadêmicos e profissionais 
que são estrategicamente importantes para as 
empresas de hoje: comércio eletrônico B2C 
(business to consumer) e Total Quality 
Management. Sua aparição conjunta no cenário 
atual dá origem a oportunidades e desafios na 
literatura que precisam ser enfrentados de 
qualidade. 

A Exploração 
Multinível de Fatores 
que influenciam a 
qualidade de 
funcionários de 
primeira linha de um 
Hotel 

Cheng-Ping 
Chang. 2006. 

Estudo de caso. Pesquisa feita 
com os funcionários de um hotel 

Este estudo tem como objetivo dar uma 
proposição para que os operadores neste 
sector. 

SSQSC: uma 
ferramenta para 
medir qualidade de 
fornecedor de serviço 
na cadeia de 
fornecimento.  

Seth, N. 
Deshmukh;, 
S. G.; Vrat, P. 
2006. 

Os dados foram coletados de 
117 executivos de trabalho das 
organizações de produção na 
Índia. Os entrevistados foram 
solicitados a avaliar a qualidade 
do serviço de fornecedor na 
cadeia de abastecimento 
baseada na percepção e escalas 
de expectativa. 

O objetivo desta pesquisa é obter as dimensões 
da qualidade do fornecedor de serviços no 
âmbito da cadeia de abastecimento. dimensões 
da qualidade de serviço inicial foram obtidos a 
partir de uma extensa revisão da literatura 
sobre o assunto seguido por refino através de 
uma série de procedimentos necessários para o 
desenvolvimento da escala 

Uma abordagem 
para maximizar a 
qualidade do serviço 
hospitalar sob 
restrições 
orçamentárias.  

Wei-Kuo 
Chang; Chiu-
Chi Wei; Nen-
Ting Huang. 

2006. 

O modelo proposto neste estudo 
é capaz de determinar o quanto 
do orçamento deve ser atribuído 
a cada elemento de qualidade, a 
fim de maximizar a satisfação do 
cliente, e os resultados indicam 
que o modelo pode ser um bom 
meio para maximizar a 
satisfação do cliente sob 
restrição orçamentária. 

Este estudo propõe um modelo matemático 
para avaliar a qualidade dos serviços 
hospitalares, e pretende proporcionar a gestão 
de topo com um meio sistemático e científico 
ferramenta para quantificar e melhorar a 
qualidade do serviço a partir da perspectiva da 
satisfação dos clientes. 

A relação entre o 
país Travelers 
International Leisure 
"Origem e satisfação 
do produto, valor, 
qualidade de serviço, 
e a intenção de 
retorno.  

 W., McCleary 
Ken; Weaver, 
Pamela A., 
Hsu, Cathy 
HC. 2006. 

As quatro variáveis foram 
encontrados para ser 
significativamente relacionados 
uns aos outros, tal como 
sugerido por estudos anteriores. 
No entanto, quando as áreas 
geográficas de origem foram 
comparados uns com os outros 
muitos foram encontradas 
diferenças significativas na 
avaliação do destino, apoiando a 
investigação, sugerindo que as 

Quem viaja a lazer para Hong Kong, de sete 
origens geográficas foram analisados a partir 
da sua avaliação de quatro variáveis 
relacionados com o produto: satisfação com o 
destino, o valor percebido, a qualidade do 
serviço ea intenção de retorno. 
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diferenças culturais influenciam 
as avaliações de destino. 

Fontes de satisfação 
do cliente com 
shopping centers: um 
estudo comparativo 
de diferentes 
segmentos de 
clientes. 

Anselmsson 
Johan. 

2006. 

 Apesar da crescente importância do planejado, 
gerenciado centralmente e fechados os centros 
de compras no setor de varejo, o entendimento 
sobre as fontes e os resultados de satisfação 
do cliente com esse tipo de shopping centers é 
limitado. Este trabalho desenvolve e valida uma 
conceituação de satisfação dos shopping center 
baseados em estudos de campo na Suécia. 

Resposta Qualidade 
do e-mail Consultas-
A Driver para Gestão 
do Conhecimento na 
Organização do 
Turismo?  

Zehrer Anita,; 
Pechlaner. 
2006. 

O desenvolvimento da tecnologia 
da informação tem levado a mais 
clientes e mais pedaços de 
recolha de informação através 
da Internet e tem induzido os 
pesquisadores a estudar este 
fenômeno. A velocidade de 
resposta e volume de informação 
devem ser vistos como fatores 
decisivos para a qualidade do 
serviço e satisfação do cliente. A 
seleção dos hóspedes mistério 
por meio de e-mail inquéritos 
enviados para as organizações 
de turismo selecionado foi 
realizado para determinar o 
comportamento de resposta e a 
amplitude das informações 
fornecidas por organizações de 
turismo e para revelar potenciais 
lacunas na gestão do 
conhecimento e a transferência 
dessas organizações. 

A crescente competição mundial de regiões de 
turismo, alterando os padrões de demanda, a 
reivindicação de melhores produtos e ofertas, 
diminuindo a capacidade de atração e 
uniformidade crescente de ofertas 
constantemente levar a novos desafios para a 
garantia de qualidade dos destinos. Alta 
qualidade do serviço, os empresários do 
turismo para alcançar vantagens competitivas 
decisivas. Qualidade dentro de um destino 
engloba todos os serviços que o cliente é 
realizado, e não é limitado pelo tempo ou local 
de estadia. Um ponto crucial é o primeiro 
contato do hóspede com o destino, o que 
acontece por e-mail perguntas, na maioria dos 
casos. 

Influência da Imagem 
Corporativa em 
extensões de marca: 
Um Modelo Aplicado 
ao Setor de Serviços.  

Martínez, Eva; 
Pina, José M. 
2005. 

Especificamente, o trabalho 
propõe e estima um modelo que 
mostra como os consumidores 
avaliam potencial de extensões 
de serviço. 

O trabalho apresentado aqui oferece uma nova 
perspectiva no estudo das extensões de 
serviços da marca, que se tornou uma 
estratégia popular para o lançamento de novos 
serviços. 

Analisando a 
qualidade do serviço: 
o caso de um clube  
militar.  

Barnes, 
Bradley R.; 
Sheys, Tom; 
Morris, DS. 
2005. 

A pesquisa foi realizada para 
resolver este problema nesta 
E.U. clube de serviço, localizado 
no norte da Inglaterra. O 
instrumento SERVQUAL, 
introduzido por Parasuraman et 
al. (1988), foi adaptada para o 
estudo. A técnica foi amplamente 
documentado como um método 
para medir a qualidade do 
serviço, via comparar as 
expectativas dos clientes contra 
as suas percepções em cinco 
atributos do serviço. 

A literatura é escassa na área de serviços que 
afetam os clientes internos em bases militares. 
Como resposta, um inquérito de investigação 
foi feito para ajudar a preencher essa lacuna e 
ajudar a fornecer soluções práticas para 
melhorar a prestação de serviços no clube 
recreativo desta base militar no exterior 
particular. Nos últimos anos, muitos clubes de 
serviço militar E.U. sofreram declínio em termos 
de desempenho financeiro. O objetivo da 
investigação foi o de fornecer subsídios para 
melhorar a qualidade do serviço em termos de 
entrega global do clube e disposição. 

O impacto do tempo 
de espera 

Hill, Jeanne 
C.; Joonas. 

Um estudo de 200 pacientes 
sugere o tempo de espera afeta 

Uma grande parte do tempo é gasto pelos 
pacientes à espera de serviços de saúde em 
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inaceitáveis no 
comportamento do 
paciente Cuidados 
de Saúde e Ações.  

2005. a percepção de qualidade, 
satisfação e simpatia, bem como 
a probabilidade de 
recomendações e visitas 
repetidas. 

consultórios médicos. A literatura aponta para 
um impacto negativo de tempo de espera nas 
percepções dos pacientes dos serviços de 
saúde e no comportamento dos pacientes 
subseqüentes. 

Expectativas da 
Experiência serviço 
oferecido por 
Restaurantes e 
Cafés em Hamilton, 
Nova Zelândia.  

Mohsin, Asad, 
Alison, 
McIntosh, 
Cave. 2005. 

Ele se baseia em respostas de 
340 inquiridos para examinar as 
suas expectativas e experiências 
reais de jantar fora em um 
restaurante ou café. 

A crescente concorrência no sector da hotelaria 
e da necessidade de se manter focado no 
cliente impõe a necessidade de prestar 
excelência no atendimento e qualidade para 
manter e propagar os clientes. Restaurantes e 
cafés em Hamilton (a quarta maior cidade na 
Nova Zelândia) não são diferentes na sua 
experiência do ambiente competitivo Este 
estudo pretende avaliar as expectativas e as 
percepções da experiência em serviço de 
restaurante e café-frequentadores de Hamilton. 

O efeito do tempo de 
espera e as reações 
afetivas de Avaliação 
dos clientes da 
Quality Service, em 
uma cafeteria.  

Lee Wonjae; 
Lambert 

2005. 

Procedimentos de pesquisa 
envolveu duas fases. Durante a 
primeira fase, os dados sobre os 
tempos de espera, espera 
tempos de espera e satisfação 
foram coletados através de 
pesquisa e observação. 
Pesquisas sobre qualidade do 
serviço foram distribuídos aos 
clientes da área de serviço 
universitário cafeteria em uma 
cidade do Leste, nos Estados 
Unidos: A segunda fase, 
investigou as relações entre o 
tempo de espera, as reações 
afetivas, satisfação e qualidade 
de serviço. As análises de 
correlação e regressão, e os 
testes t foram usados para 
examinar as relações entre 
essas variáveis. 

Este estudo investigou o impacto do tempo de 
espera na avaliação da satisfação e qualidade 
de serviço. 

SERVIÇO AO 
CLIENTE NA 
CADEIA INTERNET 
habilitado para 
logística de 
fornecimento: 
antecedentes design 
do site e EFEITOS 
lealdade.  

Dadzie, Kofi 
Q.; Chelariu, 
Cristian, 
Winston, 
Evelyn. 2005. 

Encontrar maneiras significativas 
para atender às expectativas dos 
consumidores de serviços exige 
que os programas LCS que 
mistura estrategicamente 
atividades dos serviços Web site 
com offline atividades logísticas 
da cadeia de abastecimento.  

Este artigo fornece uma visão geral da Internet-
enabled logística das cadeias de abastecimento 
(LCS). Como o segmento de mercado 
consumidor da economia da Internet continua a 
crescer, o papel do serviço de cliente na 
emergente sistemas logísticos da cadeia de 
abastecimento vai continuar a mudar. Portanto, 
a necessidade de melhorar a LCS para os 
consumidores é maior do que nunca. 

Efeitos da Qualidade 
de Serviço em 
retenção de clientes 
e-Word of Mouth em 
um ajuste de varejo: 
estudo comparativo 
de diferentes escalas 

   

Medir a qualidade do Morrison, Lisa Pesquisa destacando conceitual, O impacto da SERVQUAL (Parasuraman et al. 
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serviço.  J. 2004. problemas metodológicos e 
interpretativos são revistos 
criticamente à luz dos recentes 
avanços na medição de 
qualidade de serviço e, 
especificamente, a investigação 
sobre a psicologia cognitiva da 
pesquisa de responder. 

1988) sobre a medição da qualidade do serviço 
está documentado 

A satisfação do 
cliente, qualidade do 
serviço e o valor 
percebido: um 
modelo integrador.  

Tam, Jackie 
L. M. 

2004. 

Um modelo integrador foi 
desenvolvido e testado com 
dados coletados de clientes na 
indústria do restaurante. 

 

O presente estudo analisa as relações entre a 
satisfação do cliente, qualidade do serviço e 
valor percebido. O presente estudo foi, 
portanto, destinado a desenvolver uma 
compreensão das relações entre essas 
variáveis e sua influência sobre o 
comportamento pós-compra. 

Melhoria da 
qualidade 
competitiva do 
serviço (CSQI): um 
estudo de caso na 
indústria de fast-food.  

Seok-hoon 
Lee, Kim 
Yong-pil; 
Hemmington. 
2004. 

Este trabalho propõe um novo 
modelo para a melhoria da 
competitividade de qualidade de 
serviço (CSQI), que é aplicada a 
um estudo de caso na indústria 
de fast-food. 

A qualidade do serviço é medida pelo 
instrumento SERVQUAL com uma escala de 
pontuação razão.A qualidade dos serviços 
competitivos é analisado por uma avaliação do 
cliente em relação a cada atributo do serviço. 
Posteriormente, o método da entropia é usada 
para quantificar a competitividade.  

Medição da 
Qualidade de 
Serviço: SERVQUAL 
Escalas SERVPERF 
vs.  

Jain, Sanjay 
K.; Gupta, 
Garima. 
Vikalpa. 2004. 

Validade e solidez metodológica 
das escalas também foram 
testados no contexto indiano - 
um aspecto que até agora 
permanecia negligenciada 
devido à preocupação dos 
estudos anteriores com as 
indústrias de serviços no mundo 
desenvolvido. Usando dados 
coletados através de um 
levantamento dos consumidores 
de restaurantes de fast food em 
Delhi, o estudo considera a 
escala SERVPERF a fornecer 
uma explicação mais 
convergente e discriminante, 
validade de construto de 
qualidade de serviço. 

Os estudos empíricos de avaliação de validade, 
confiabilidade e solidez metodológica das 
escalas de qualidade de serviço claramente 
apontam para a superioridade da escala 
SERVPERF. A capacidade de diagnóstico das 
escalas, no entanto, não foi expressamente 
explicado e verificada empiricamente no 
passado. O presente estudo visa preencher 
esta lacuna na literatura de qualidade de 
serviço. Ele avalia o poder de diagnóstico das 
duas escalas de qualidade de serviço. 

Explorando o papel 
de valor do serviço 
na relação entre a 
qualidade de serviço 
e satisfação do 
cliente. 

Lee Yong-Ki, 
Lee, Lee 
Youngjae;, 
Kyung. 2004. 

Os entrevistados deste estudo 
consistiu de clientes do hotel. Os 
autores  
contatados os diretores 
executivos de 395 empresas de 
hotel para introduzir  
o objetivo do estudo e incentivou 
a participação total de 135 hotéis 

Os autores examinaram o grau de discrepância 
entre as percepções e expectativas dos clientes 
à qualidade de serviço hotel. 

Uma recepção 
calorosa para marcas 
de qualidade destino: 
o exemplo da região 
Cátaro.  

Megan 
Woods,; 
Deegan, Jim. 
2003. 

Os princípios gerais são 
extraídos do SERVQUAL Kano e 
modelos EFQM de Excelência 
Empresarial, a fim de fornecer 
um quadro provisório para 
investigar como um destino tem 

Neste trabalho, as complexidades que 
caracterizam salientes de gestão da qualidade 
no destino turístico são descritas, e em função 
destes, uma série de princípios de qualidade 
são considerados particularmente adequado 
para a investigação de qualidade de 
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se esforçado para superar esses 
desafios 

gerenciamento de destino (DQM). As 
complexidades incluir o número significativo de 
serviços prestados ao destino, a natureza 
altamente fragmentado de produto e destino 
turístico do grande número de pequenas 
empresas que vão para incluir este produto. 

Expectativas de 
Qualidade do Serviço 
de viajantes visita a 
ilha de Cheju em 
Coréia.  

Khan, 
Maryam M.; 
Su Kang Duk. 
2003. 

Este estudo aplicou a 
expectativa de qualidade de 
serviço (ECOSERV) escala para 
investigar as expectativas de 
qualidade de serviço dos turistas 
que visitam Ilha de Cheju em 
Coréia do sudoeste. 

A importância da qualidade dos serviços de 
turismo e empresas de hotelaria está ganhando 
a atenção tremenda. A fim de proporcionar um 
serviço de qualidade aos clientes, o 
conhecimento de suas expectativas de 
qualidade de serviço é considerado muito 
importante. 

Um Estudo 
Longitudinal de 
queixar-se 
avaliações de 
clientes de várias 
falhas de serviço e 
os esforços de 
recuperação.  

III Maxham, 
James. 2002. 

Estudo sobre as queixas e falhas 
de serviço 

Os autores relatam um estudo de campo para 
medidas repetidas que capta reclamando 
percepções dos clientes sobre sua satisfação 
global com a empresa, a probabilidade de 
palavra intenção de recomendações-boca, e de 
recompra, durante um período de 20 meses, 
que inclui duas tentativas falhas de serviço e 
valorização 

 Qualidade: Novos 
Rumos da pesquisa. 

Peter Hernon. 
2002. 

 Examina as questões relacionadas com a 
qualidade do serviço, satisfação e resultados da 
avaliação na pesquisa. 

Efeito da qualidade 
do serviço sobre as 
intenções de visita 
pós-ao longo do 
tempo: o caso de 
uma biblioteca.  

K. Biplab 
Datta. 2002. 

O estudo indica que a qualidade 
do serviço caiu durante o 
período de seis meses no caso 
da maioria dos atributos, 
enquanto os níveis de 
importância de atributos não 
mudaram significativamente 
durante o mesmo período. 

Qualidade dos serviços oferecidos em 
biblioteca acadêmica foi investigado durante um 
período de tempo. Atributo de qualidade de 
nível de serviço, a importância, satisfação e 
intenções de visita pós-foram medidos duas 
vezes durante um período de seis meses. 

Desenvolvimento de 
uma Escala Multi-
Dimensional para 
medir o valor 
percebido de um 
serviço. 

Petrick, 
James F. 
2002. 

Elaboração de uma escala 
multidimensional 

Apresenta um estudo que desenvolveu uma 
escala multidimensional para a mensuração do 
valor percebido de um serviço de lazer.  

 Um Estudo de 
Satisfação dos 
turistas e a 
experiência pós-
intenções 
comportamentais em 
relação aos serviços 
de restaurante do 
aeroporto de Hong 
Kong.  

Heung Qu, 
Vincent C. S.; 
Wong, M. Y.; 
Hailin. 2002. 

630 clientes de restaurantes do 
aeroporto de honk Kong 

O presente estudo tem como objetivo explorar 
as relações entre as percepções, a satisfação 
pós-compra e intenções comportamentais de 
630 experiências de clientes jantando em 
restaurantes do aeroporto de Hong Kong 

Uma abordagem 
probabilística para 
medir a qualidade 
dos serviços do 

Erto, P.; 
Vanacore, A. 
2002. 

O modelo proposto decorre da 
necessidade de fornecer uma 
gestão de hotel com uma 
ferramenta de diagnóstico para 

Neste artigo apresentamos uma abordagem 
probabilística à avaliação da qualidade dos 
serviços do hotel. 
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hotel.  avaliar e controlar a qualidade do 
serviço a partir da perspectiva da 
satisfação do cliente. A fim de 
gerir um serviço eficaz, precisa 
de sua principal qualidade 
"elementos" de ser avaliado, 
identificar padrões adequados de 
comparação e verificação de que 
os requisitos de qualidade sejam 
cumpridas. 

Os clientes votam 
com seus garfos: 
Comportamento do 
Consumidor 
Reclamar na 
indústria do 
restaurante.  

Wildes, 
Vivienne Seo;, 
Won. 2001. 

Três tipos de reclamar do 
comportamento foram 
consideradas: verbal, escrita, e 
não retornando ao restaurante. A 
análise dos dados resultou em 
um perfil demográfico dos 
consumidores reclamando do 
comportamento. Algumas das 
principais conclusões incluem: 
denúncias documentadas estão 
sub-representados, mas essas 
críticas detalhadas são muito 
mais prevalentes do que os 
clientes que optaram por não 
expressar sua insatisfação com 
o serviço. 

Este estudo examina queixa de comportamento 
do consumidor(CCB) na indústria do 
restaurante. O objetivo deste estudo é duplo: 
(1) Analisar como sexo, idade, situação familiar, 
renda familiar e se relacionam com dez 
reclamações de clientes em comum: grosseria, 
falta de conhecimento do produto, serviço lento, 
impureza, desatenção, esquecimento, faturação 
incorreta, correram de serviço, e serviço 
excessivamente amistoso, e (2) para examinar 
a maneira pela qual os clientes exprimirem as 
suas queixas. 

Alguns novos 
pensamentos sobre 
qualidade do serviço 
percebida 
Conceituando: uma 
abordagem 
hierárquica.  

Brady, 
Michael K. 

2001. 

O teste de autores e apoiar essa 
conceituação ao longo de quatro 
indústrias de serviços. 

Por sua vez, cada um tem três sub dimensões 
que define a base da percepção de qualidade 
de serviço. Os autores sugerem ainda que, 
para cada uma destas sub dimensões contribuir 
para a percepção melhoria da qualidade do 
serviço, a qualidade recebida pelos 
consumidores, deve ser entendida para ser 
confiável, receptivo e compreensivo. 

Medição da 
Qualidade de Serviço 
em um Ambiente 
corporativo Sector 
Público.  

McFadyen, 
Karen 
Harrison;, 
Jennifer L.; 
Kelly, Stephen 
J. 2001. 

Medidas de qualidade de serviço 
percebida em um ambiente 
sector público corporativo 
utilizando uma escala 
SERVQUAL modificada. 

 

Usando medidas de 
desempenho para 
explorar a influência 
das dimensões da 
qualidade de serviço 
na percepção do 
cliente de valor 
global de Natureza 
Outfitter turismo 
baseado.  

Walker, 
Joseph T.; 
Backman, 
Kenneth; 
Backman, 
Sheila J.; 
Morais, 
Duarte. 

2001. 

Um total de 309 convidados de 
um outfitter foram inquiridas para 
este estudo. O desempenho do 
serviço foi medido no contexto 
de quatro dimensões específicas 
da empresa (Reserva, 
Transporte, Instalações e Guias). 
MANOVA e análise discriminante 
foram usadas para testar cada 
uma das quatro hipóteses. 

Os clientes de serviços de lazer têm aumentado 
suas expectativas de prestadores de 
experiência nos últimos anos. Como a 
concorrência entre os prestadores de serviços 
aumentou para os consumidores, prestadores 
de serviços começou a concentrar esforços em 
avaliar a qualidade das experiências que 
proporcionam aos seus hóspedes. O objetivo 
deste trabalho foi estudar a utilidade do uso de 
medições de desempenho de serviço para 
determinar se o cliente a percepção de 
desempenho do serviço significativamente 
prevê a sua percepção de valor viagem 
probabilidade de recomendar, e probabilidade 
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de recompra do outfitter mesmo, e qualidade 
total no contexto de rafting. 

Turistas europeus 
Silk Road 
"Percepções e seus 
guias de turismo" de 
produtos e qualidade 
de serviço. 

Grabowski, C. 
P. Geng; 
Wang. 2001. 

Em um levantamento preliminar 
do produto e as percepções de 
qualidade de serviço de 78 
turistas europeus e Silk Road, de 
20 de guias foram avaliados. 

O potencial de desenvolvimento da China Tour 
Rota da Seda tem sido reconhecido por 
organizações internacionais. 

Uma Avaliação da 
Escala de Qualidade 
de Serviço para o 
Varejo e Clientes 
E.U. coreano de lojas 
de desconto. 

Kim, Jin 
Soyoung. 

2001. 

Os E.U. e Coreia do Sul são 
selecionados como elas refletem 
dois ambientes diferentes com 
desconto de varejo e culturais. 
satisfação e intenções 
comportamentais são também 
analisados em relação às 
percepções dos clientes da 
qualidade dos serviços. Os 
dados são recolhidos a partir de 
duas amostras de conveniência 
de E.U. e coreano estudantes 
universitários e analisados 
utilizando fator de regressão e 
análises. 

O objetivo deste estudo é analisar se o Retail 
Service Quality Escala conseguiram captar as 
percepções dos clientes sobre a qualidade do 
serviço em lojas de desconto em todas as 
culturas. 

Percepções dos 
clientes da qualidade 
dos serviços: uma 
crítica.  

Sureshchanda
r, GS; 
Rajendran 
Chandrasekh
aran,; 
Kamalanabha
n, TJ. 2001. 

No entanto, todos eles foram 
construídos principalmente no 
instrumento SERVQUAL, uma 
escala de 22 itens que mede a 
qualidade do serviço. A eficácia 
do SERVQUAL para medir a 
qualidade do serviço tem sido 
criticado por diferentes autores, 
por razões diversas, tais como a 
operacionalização das 
expectativas, a confiabilidade e a 
validade do instrumento de 
formulação pontuação diferença 
e dimensionalidade da escala 
em diferentes ambientes 
industriais.  

A investigação empírica sobre um serviço de 
qualidade e satisfação descobriu arquétipos 
multitudinous por vários pesquisadores em todo 
o mundo 

Serviço de medição 
de qualidade e 
interação triádica: 
Uma Análise 
Comparativa do Uso 
TRIQUEST 
Stakeholder 
Perspectives.  

Fallon, Paul; 
Schofield, 
Peter. 2000. 

O documento alega, portanto, o 
mérito de adotar uma 
perspectiva tripla no restaurante 
de avaliação de qualidade de 
serviço e apresenta os detalhes 
de uma análise comparativa das 
percepções das partes 
interessadas de desempenho de 
qualidade de serviço que foi 
realizado em três restaurantes 
de serviço completo em 
Manchester, Reino Unido 

Os autores reconhecem a importância do 
encontro de qualidade de serviço e as funções 
de crítico desempenhado pelos três 
intervenientes diretos: clientes, funcionários da 
linha de frente e os gerentes operacionais, na 
avaliação da qualidade do serviço de 
restaurante. 

Medindo a Qualidade 
do Serviço de 
Distribuição de 

Mehta, 
Subhash C.; 
Lalwani, 

Estudo de caso, com amostra de 
161 questionários aptos. 

Explora a utilidade de SERVPERF, o 
componente de percepção dos SERVQUAL e 
uma escala de qualidade de serviços a retalho 
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Produtos Técnicos 
varejistas com 
serviço de alta  

Ashok K.. 
2000. 

na medição da qualidade do serviço de 
retalhistas de bens eletronicos, onde o serviço 
é um componente importante. 

Qualidade de Serviço 
e Satisfação do 
Cliente: Uma 
Avaliação e 
Perspectivas.  

Peter 
Hernon,; 
Nitecki, 
Danuta A.; 
Altman, Ellen. 
1998. 

 Apresenta uma análise da qualidade dos 
serviços e a satisfação dos clientes e a sua 
aplicação a bibliotecas universitárias. 
Identificação de bibliotecas de quatro 
dimensões da qualidade do serviço;  

SERVIÇO DE 
QUALIDADE E USO 
REPEAT: Um Caso 
de expectativas 
crescentes.  

Engelland, 
Brian;, Chris 
Hopkins; 
Workman 
Letty,; Singh. 

1998. 

Baseado em um estudo multi-
campus do centro de serviços de 
carreira (CSC) usuários, este 
estudo encontra apoio para uma 
relação entre o uso da repetição 
e qualidade de serviço. 

A literatura tem focado nas diferenças entre as 
expectativas do cliente e as percepções de 
entrega como base para a medição da 
qualidade do serviço, o trabalho, mas pouco 
tem sido realizado para avaliar se as 
expectativas de serviço e as percepções 
mudam com a experiência de uso. 

Medição da 
qualidade no setor 
público: algumas 
perspectivas da 
literatura de 
qualidade de serviço. 

Jennifer 
Rowley, 1998. 

Revisão bibliografica Discute como os serviços públicos de medir o 
desempenho de gestão da qualidade na Grã-
Bretanha. Importância da gestão da qualidade 
no sector público, questões sobre a natureza da 
qualidade e da relação entre expectativas, 
percepções e satisfação; dimensões de 
qualidade de serviço, os clientes como um 
agente no processo de serviço. 

Adaptar os conceitos 
de qualidade de 
serviço para 
bibliotecas 

Quinn, Brian. 

1997. 

 Discute as limitações e as possibilidades do 
modelo de qualidade de serviço para 
bibliotecas universitárias. 

    

AVALIAÇÃO Os 
papéis de qualidade 
de serviço e 
satisfação do cliente 
na formação das 
intenções de compra 
dos consumidores 
mexicanos 

Taylor, Steven 
A.; Nicholson, 
Joel D.; Milan, 
Jorge; 
Martinez, 
Ramiro 
Valencia. 
1997. 

Os dados para o estudo incluiu 
365 adultos de inquéritos aos 
consumidores mexicanos que 
foram capturados com intercepta 
shopping numa grande cidade 
no México central. 

O presente estudo investiga o papel relativo 
das percepções de qualidade e satisfação do 
cliente julgamentos na formação das intenções 
de compra dos consumidores mexicanos. 

EXPECTATIVAS DE 
SERVIÇO E 
PERCEPÇÕES 
Revisited: 
ADICIONANDO 
qualidade do produto 
para SERVQUAL. 

Genestre, 
Alain; Herbig, 
Paul. 1996. 

As conclusões são de que a 
dimensão do produto é mais alto 
na mente do cliente e, excluindo-
a, disse SERVQUAL apenas 
uma metade da história, e a 
outra metade menos importante 
que isso. 

Desde o lançamento do SERVQUAL e suas 
conclusões, muito tem sido escrito sobre a 
qualidade do serviço. Neste estudo, nós 
estendemos o conceito SERVQUAL 
adicionando atributos do produto e da análise 
dos resultados combinados. 

Uma avaliação mais 
finos da satisfação 
do cliente no 
contexto do serviço 

Angur, 
Madhukar G.; 
Nataraajan, 
Rajan. 1995. 

Em um esforço para responder a 
esta chamada, os autores 
relatam os resultados da análise 
dos dados coletados em uma 
grande saúde e fitness center. 

Recentes pesquisas sobre a composição da 
estrutura de satisfação no contexto dos 
serviços de marketing não só suporta um 
modelo multi-objeto multidimensional para 
explicar a satisfação de construir, mas também 
pede investigação em uma unidade de micro de 
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análise. 

Distinção de 
Qualidade do Serviço 
e Satisfação do 
Cliente: A Voz do 
Consumidor.  

Dawn, 
Iacobucci; 
Ostrom, Amy; 
Grayson, 
Kent. 1995. 

No primeiro estudo, nós usamos 
o incidente "qualitativa crítica" 
técnica para extrair atributos de 
serviço que são marcantes para 
os entrevistados, quando 
solicitado a considerar a 
qualidade e satisfação como 
distintas. No segundo estudo, a 
triangulação dos dados 
qualitativos, nós 
experimentalmente manipulado 
um número de serviço de 
atributos vindos do primeiro 
estudo e da literatura para ver se 
têm ou não efeitos diferenciais 
nos julgamentos de qualidade e 
satisfação.  

Serviço de qualidade e satisfação do cliente 
são conceitos importantes para acadêmicos 
que estudam as avaliações dos consumidores e 
dos profissionais como um meio de criar 
vantagens competitivas e fidelização. Este 
artigo apresenta dois estudos que se baseiam 
em metodologias diferentes para analisar a 
qualidade ou não e satisfação têm causas 
distintas antecedente, os efeitos indiretos, ou 
ambos (ou seja, se eles devem ou não ser 
considerada uma construção única, ou 
distintas, separados construções). 

Retorno sobre a 
qualidade (ROQ): a 
qualidade do serviço 
Making 
financeiramente 
responsável. 

Rust, Roland 
T.; Zahorik, J. 
Anthony. 
1995. 

Neste ambiente cada vez mais 
orientada para os resultados, os 
gestores devem agora justificar 
os seus esforços de melhoria da 
qualidade financeiramente. Os 
autores apresentam o "retorno 
sobre a qualidade" abordagem 
que se baseia na suposição de 
que (1) A qualidade é um 
investimento, (2) a qualidade 
esforços devem ser 
financeiramente responsável, (3) 
é possível gastar muito em 
qualidade e (4) nem todos os 
gastos de qualidade são 
igualmente válidos. 

Muitas empresas têm decepcionado pela falta 
de resultados de seus esforços de qualidade. 
Os benefícios financeiros de qualidade, que 
tinha sido assumida como uma questão de fé 
na religião "de qualidade", estão agora a ser 
seriamente questionada por executivos de corte 
de custos, que cite os fracassos financeiros 
altamente mediados, de algumas empresas de 
destaque no movimento da qualidade. 

Total 89 artigos 

 

 


