Estudo da satisfação de clientes em relação ao atendimento de uma
loja de calçados e confecções
Diogo Afonso Bonin (Unisep) bdiogoa@gmail.com
Claudelir Clein (Unisep) claudelir@unisep.edu.br
Celito Nuernberg (Unisep) celito@unisep.edu.br
Gilson Mussi dos Reis (Unisep) gilson@unisep.edu.br

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo geral verificar o grau de satisfação dos clientes em relação ao
atendimento de uma loja de confecções e calçados. Ao se levar em consideração que a satisfação de
cliente é determinante para a obtenção de vantagem competitiva no mercado em que se atua, este
estudo justifica-se por proporcionar o conhecimento dos anseios e expectativas de diferentes tipos de
clientes, além do nível de satisfação dos mesmos. Para realização deste estudo teve-se como método
para a coleta dos dados um questionário estruturado com questões de múltipla escolha de respostas
fechadas. Após, finalizado o levantamento das informações e devidamente tabuladas, foram feitas as
análises, pelas quais, pode-se identificar que a grande maioria dos clientes da loja está se sentindo
satisfeita com o atendimento da empresa. Conforme o que foi citado dos autores sobre os assuntos que
compõem este tema, e as respostas às indagações que foram propostas pelo autor, concluiu-se que para
se ter sucesso no mercado de varejo é essencial que se identifique a percepção dos clientes no que se
refere ao atendimento e que se foque e trabalhe estratégias de acordo com o que foi identificado.
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Study of customer satisfaction with the service of a shoe and clothing
store
Abstract
This study aimed to verify the degree of customer satisfaction with the service of a clothing store and
shoe. When taking into consideration that customer satisfaction is key to gaining competitive
advantage in the market in which it operates, this study is justified by providing the knowledge of the
desires and expectations of different types of customers, and the level of satisfaction thereof. To carry
out this study is as a method of data collection a structured questionnaire with multiple choice
questions to closed questions. After, completed the survey of information and properly tabulated, the
analyzes were made, by which it can be identified that the vast majority of the store's customers are
feeling satisfied with the service of the company. As it was mentioned by the authors on the subjects
that make up this issue, and answers to questions that have been proposed by the author, it was

concluded that to succeed in the retail market is essential to identify the customers' perception on that
refers service and to focus and work strategies according to what has been identified.
Key-words: customer satisfaction. Attendance. Services.

1 Introdução
As constantes evoluções no mundo dos negócios possibilitou a existência de um aumento
gradativo das possibilidades e opções de consumo para qualquer pessoa em qualquer ramo de
negócios, e que o cliente se tornasse mais exigente e conhecedor de seus direitos.
Por conta disso, a concorrência entre as empresas se tornou mais acirrada, na qual a briga
principal ocorre em torno da conquista de mais e mais clientes e posteriormente, a sua
fidelização. Com isso, pode-se salientar que uma boa gestão do atendimento ao cliente tornase essencial para o desenvolvimento e fortalecimento da organização no âmbito
mercadológico Por meio da utilização de ferramentas de gestão fica facilitado o entendimento
e a compreensão da real necessidade do consumidor, para que desta forma, fique possibilitado
à empresa, oferecer o que realmente satisfará os anseios de seus clientes.
De acordo com Kotler (2008) a satisfação pode demonstrar tanto um sentimento de prazer,
como o de desapontamento, que é resultado da comparação do desempenho esperado e as
expectativas dos consumidores. Portanto, conhecer o nível de satisfação dos clientes
proporcionará também o conhecimento das necessidades e anseios dos mesmos e,
consequentemente, fará com que a empresa fique munida de informações cruciais para uma
tomada de decisões mais coerentes com a realidade da empresa com a relação aos clientes.
Portanto, este artigo teve como objetivo verificar o nível de satisfação dos clientes em relação
ao atendimento de uma loja de confecções em calçados, localizada na região Sudoeste do
Estado do Paraná. Para o levantamento das informações que serviram de base para a
realização desta pesquisa, foi aplicado um questionário a uma amostra de 42 clientes dos 800
cadastrados na referida loja.
Após a realização da coleta de dados por meio do questionário aplicado, pôde-se realizar uma
análise das informações e com isso foi possível identificar qual a real percepção dos
pesquisados, além de constatar os pontos fortes e fracos em relação à satisfação dos clientes
no que se refere ao atendimento proporcionado. Para justificar a escolha por esse tema,
destacam-se alguns pontos significativos: o desenvolvimento da pesquisa de satisfação
possibilita que a empresa possa direcionar seus esforços de forma mais positiva; proporciona
ganhos para os clientes que poderão contar com um atendimento que vai ao encontro de suas
expectativas.
O presente trabalho apresentou vários conceitos, que possivelmente trarão benefícios a
empresa ora pesquisada caso os seus gestores optem em implantar e incentivar os seus
colaboradores para melhorias no atendimento.
2 Satisfação de clientes
Para Kotler e Keller (2006) a satisfação é o sentimento de prazer, resultante do desempenho
do produto em relação às expectativas do comprador, satisfazendo ou não o que foi esperado
pelo cliente. Os mesmos ainda citam as expectativas que são buscadas pelo comprador através
de compras anteriores, conselho de pessoas e até mesmo de propaganda sobre determinado
produto.
Discorrem ainda que “a empresa deve medir a satisfação do cliente com regularidade porque a
chave para reter clientes está em satisfazê-los (KOTLER e KELLER, 2006, p.144)”. A

satisfação diante do entendimento de Giuliani (2014) depende de que as empresas que
realmente praticam o marketing e orientam-se para o mercado são bem-sucedidas em fazer
que todas as suas funções sejam feitas em conjunto para fornecer valor aos clientes.
A satisfação do cliente com uma compra depende do desempenho do produto com
relação as suas expectativas. Um cliente pode ter vários níveis de satisfação. Se o
desempenho pode ficar abaixo dessa expectativa, o cliente ficará insatisfeito. Se o
produto preencher as expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou
encantado(KOTLER, 2008, p.394).

Para Cobra (2009), o pressuposto básico desse método é de que o cliente compra produtos ou
serviços para satisfazer a uma necessidade específica ou a um elenco de necessidades.
Segundo Wellington (2011) a satisfação consiste em um numero de fatores individuais que
são denominados componentes da satisfação, eles influenciam diretamente na satisfação,
individualmente ou coletivamente. A seguir a figura 01 que relaciona os seis componentes da
satisfação:

Figura 01 – Seis componentes da satisfação
Fonte: Wellington (2011, p. 019).

O autor considera que a satisfação dos clientes só é alcançada se os tais componentes forem
devidamente trabalhados de forma especifica, tendo em vistas que eles são os principais
influenciadores e determinadores no nível de satisfação do consumidor.
3 Atendimento ao cliente
Segundo com Rizzi e Sita (2012), é o atendimento ao cliente que cria o elo entre as empresas,
entidade e organizações aos seus respectivos públicos e busca a compreensão, simpatia e a
opinião favorável sociedade, para criar, fazer a manutenção e consolidação da sua imagem
perante o mercado.
O atendimento ao cliente é um dos aspectos de maior importância do negócio. O
cliente representa o principal objetivo do negócio — a sua razão de ser e de existir.
Todo negócio deve estar voltado para o cliente — ainda que potencial — e somente
se mantém se ele estiver decidido a continuar comprando o produto/serviço, seja
para sua satisfação pessoal, seja para suas necessidades básicas. Para que o negócio
possa ser bem-sucedido, é imprescindível que o cliente fique satisfeito com o
produto/serviço oferecido. Dessa forma, os produtos e os serviços devem ser

continuamente ajustados e sintonizados com as preferências dele (CHIAVENATO,
2007, p. 216).

Para Wellington (2011), nos mercados dinâmicos atuais, um bom atendimento ao cliente não
é uma opção, mas sim uma obrigação, a empresa tem que apresentar um desempenho superior
ao dos seus concorrentes, com o intuito de se tornar a primeira opção de fornecedor para o
consumidor, maximizando a relação de modo que eles voltem não só uma vez, mas de tempo
em tempos.
De acordo com Fernandes (2010), um atendimento que não é voltado para o cliente acaba
ocasionando um distanciamento entre clientes e fornecedores ou entre cliente e prestadores de
serviços.
O Serviço de atendimento ao cliente não pode ser considerado um departamento, mas sim
uma atitude. O conceito de atendimento dificilmente pode ser explicado em termos palpáveis,
mas sabe-se que em cada experiência existe sim, um elemento palpável, antes e depois do
contato entre as duas partes e essas influenciam o modo como os clientes julgam a qualidade
do atendimento (WELLINGTON, 2011).
Segundo Chiavenato (2007), atendimento ao cliente também pode ser considerado a
realização do pós-venda, também conhecido como assistência técnica ou assistência ao
cliente.
4 Metodologia
Para realizar a pesquisa sobre satisfação de clientes foi utilizado questionário com perguntas
fechadas e objetivas, sendo consideradas de fácil compreensão, com opção de respostas de
múltipla escolha, para posteriormente serem formuladas tabelas e gráficos para a realização da
análise.
O universo da pesquisa deste trabalho foram os clientes de uma empresa localizada na região
sudoeste do Estado do Paraná, a qual atua na venda de calçados e confecções. De acordo com
informações obtidas pela gerencia da empresa o quadro de clientes da loja é composto por
aproximadamente 800 clientes ativos e para a elaboração desta pesquisa, aplicou-se o
questionário a uma amostra de 42 clientes que correspondem a 5,25% do total e todos
responderam ao questionário.
Os dados coletados e utilizados nesta pesquisa foram de acordo com a opinião dos 42 clientes
pesquisados, os quais conforme já comentado, responderam um questionário com opções de
respostas de múltipla escolha. Os resultados estão expostos no próximo capitulo por meio de
gráficos em forma de pizzas.
Para as análises dos dados tabularam-se os resultados em percentuais que foram obtidos pelo
número de repetições para cada fator em relação ao total de respostas dos participantes da
pesquisa. Com as informações obtidas por meio da pesquisa, o autor pôde realizar a análise do
que foi evidenciado no fechamento dos resultados, buscando salientar a opinião dos clientes
da empresa objeto deste estudo e também apresentar sugestões de melhorias e soluções de
problemas.
A coleta dos dados se deu nos meses de junho e julho do ano de 2015 na própria loja,
disponibilizando-se para o cliente ao estar na loja para realizar suas compras ou pagamento de
compras parceladas. O período para a análise dos dados foi entre os meses de agosto a
novembro de 2015.

5 Apresentção e análise dos resultados
Esta pesquisa foi realizada com o intuito de verificar sobre a satisfação dos clientes de uma
loja de calçados e confecções em relação ao atendimento. Para tanto, primeiramente
perguntou-se ao cliente como avalia a qualidade do atendimento da empresa objeto de estudo,
e obteve-se que para 38% dos pesquisados é boa, para 31% é muito boa, para 17% ótima, para
14% regular, e não houve indicações para a variável ruim.

Figura 02 – Qualidade do Atendimento.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Quanto ao atendimento, a maior parte dos clientes pesquisados considera o atendimento bom,
muito bom ou ótimo, respectivamente, portanto pode-se dizer que as atendentes e vendedoras
da loja estão desempenhando bem o seu papel. Mas se tratando de atendimento esse
desempenho sempre poderá melhorar, tendo em vista que é por meio do atendimento que o
cliente conhecerá o potencial de qualidade do produto e os benefícios que ele trará ao mesmo.
Como visto na figura 02 a questão possui um grau de desempenho elevado, porém existe uma
parcela significativa de clientes que esperam melhor atendimento por parte da empresa.
De acordo com Chiavenato (2007) o atendimento ao cliente é um dos aspectos de maior
importância do negócio, sendo que todo negócio deve estar voltado para o cliente e por meio
do atendimento que é criado o elo entre as empresas e os consumidores. Dessa forma, a
empresa deve buscar um melhoramento contínuo quanto ao atendimento de seus clientes, se
empenhando em capacitar seus colaboradores, oferecendo treinamentos, palestras e também
benefícios ou premiações para quem realizar um bom atendimento, fazendo assim, com que
os mesmos estejam cada vez mais motivados e empenhados em melhorar a abordagem de
atendimento aos clientes.
Ainda sobre o atendimento, se questionou como os clientes consideram o atendimento da loja
e 72% dos pesquisados consideram o atendimento atencioso e ágil, 21% consideram atencioso
mais demorado e apenas 7% dos pesquisados responderam que o atendimento deixa muito a
desejar.

Figura 03 – Como considera o atendimento da loja.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Em relação a este questionamento sobre o atendimento, percebeu-se que a grande maioria dos
pesquisados consideram o atendimento atencioso e ágil, o que mostra o quanto os
colaboradores da loja se empenham para realizar a venda do produto de forma menos
cansativa e maçante para seus clientes. Um atendimento ágil e de forma atenciosa, faz com
que o cliente não fique ansioso e incomodado com a perda de tempo, ainda mais se levarmos
em conta que atualmente os consumidores dispõem de cada vez menos tempo para irem às
compras. Portanto é imprescindível que a empresa esclareça aos seus colaboradores, que
quanto mais tempo eles ganharem e mais ágil for o atendimento, melhor será a crítica dos
consumidores quanto ao atendimento.
Para Wellington (2011) a empresa tem que apresentar um desempenho superior ao dos seus
concorrentes no que se refere ao atendimento, buscando se tornar a primeira opção para o
cliente e para que isso aconteça é preciso maximizar a relação existente entre vendedor e
cliente, de maneira que ambos se sintam motivados em dar continuidade nessa relação.
Em continuidade aos questionamentos da pesquisa, perguntou-se sobre o grau de importância
de alguns fatores que influenciam na escolha de comprar na presente loja, os quais são
expostos e discutidos na sequência.
É importante observar que o grau de importância foi medido de 1 a 5, sendo que 1 foi
atribuído ao fator mais importante, para o segundo mais importante atribuiu-se 2, e assim
subsequentemente. O primeiro questionamento para esta parte da pesquisa tratou de investigar
sobre o grau de importância do atendimento para a escolha da compra, onde 29% dos
pesquisados atribuíram o grau 1 de importância para o fator atendimento, 24% grau 2 de
importância, 7% grau 3 de importância, 26% grau 4 de importância e por fim representando
14% do total, os pesquisados que atribuíram o grau 5 de importância ao atendimento,
conforme figura 04.

FIGURA 04 – Grau de importância quanto ao atendimento.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Constatou-se com a pesquisa que houve certo equilíbrio quanto ao grau de importância que o
atendimento tem na decisão de compra dos clientes da empresa, mas o maior índice foi o dos
clientes que consideram o atendimento o fator mais na hora de decidir uma compra. Não se
trata de uma diferença gritante com relação aos outros índices, mas demonstra como este fator
é decisivo no momento em que o cliente toma alguma decisão.
Para a empresa possa atuar positivamente neste quesito apontando como de grande
importância, é essencial que se tenha cuidado com a gestão de pessoas, em que os
colaboradores estejam cientes de suas responsabilidades e também dispostos a dar o seu
melhor em prol da empresa e de seus clientes. Mas para que isso aconteça é necessário que
todos os colaboradores estejam comprometidos com os objetivos estabelecidos pela empresa
no que refere ao atendimento ao cliente.
A seguir apresenta-se o resultado referente ao grau de importância quanto à qualidade do
produto e o resultado demonstra que 24% dos pesquisados acham que à qualidade do produto
representa o grau 1 de importância, já a maioria, 40% dos pesquisados atribuíram grau 2 de
importância, 19% grau 3 de importância, 10% grau 4 de importância e 7% atribuíram grau 5
de importância para o fator qualidade do produto no momento de decidir a compra.

Figura 05 – Grau de importância quanto à qualidade do produto.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Observa-se que a maioria dos pesquisados apontaram grau 2 de importância para qualidade do
produto na decisão da compra isso significa que muitas pessoas dão mais ênfase ao produto
no momento de escolher o local de compra e sendo assim pode-se entender que o sucesso da
empresa esta intrinsecamente ligada ao fator qualidade do produto. O produto é o carro chefe
desta empresa, pois é com a sua venda que a empresa obtém receita e capital de giro, portanto
é indispensável que a empresa faça um trabalho focado para conseguir agregar valor no
produto, buscando assim que a percepção que o cliente tem a cerca desse fator seja o melhor
possível.
Sabendo da importância do produto de qualidade na decisão do cliente é imprescindível que a
empresa trabalhe sempre com marcas reconhecidas justamente pelo seu nível de qualidade.
Quando a empresa vende um produto sem qualidade, que não corresponde ao valor pago,
provavelmente estará prejudicando a si mesmo, pois o cliente se sentira enganado e
certamente passará a comprar em outras lojas, a não ser que o cliente consuma na loja há
muitos anos, mas isso não significará nada se a empresa persistir no mesmo erro.
Apresenta-se na sequência os resultados referentes ao grau de importância considerado pelos
pesquisados quanto ao preço, então conforme figura abaixo, 9% dos pesquisados consideram

grau 1 de importância ao preço, 19% grau 2 de importância, 29%atribuíram grau 3, 19% grau
4 de importância e 24% concederam grau 5 de importância para o preço.

Figura 06 – Grau de importância quanto ao preço dos produtos.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

De acordo com a pesquisa o preço não foi considerado um fator tão importante para a escolha
no momento da compra. Mesmo que o resultado acima indique um grau de importância não
tão elevado, é importante que a empresa sempre trabalhe com preços que correspondam ao
valor do produto, que não fujam do determinado pelo mercado.
Segundo Dornelas (2012) a estratégia de preços que a empresa irá adotar em relação ao
produto ou serviço, vai interferir diretamente na imagem que ela irá ter perante o mercado e
no seguimento que ela representa. Portanto, a empresa deve aplicar preços que não sejam
considerados injustos na concepção dos clientes, pois a imagem que a empresa precisa
remeter ao cliente é de uma empresa realista e justa que não tenta explorar seus consumidores.
Dando andamento à pesquisa foi feita a abordagem sobre o grau de importância quando
considerado à variedade de produtos e o resultado foi o seguinte: 26% concederam grau 1 de
importância para variedade de produtos, 7% grau 2 de importância, 22% grau 3 de
importância, 19% atribuíram grau 4 de importância e 26% dos pesquisados atribuíram grau 5
de importância a variedade de produtos.

Figura 07 – Grau de importância quanto à variedade de produtos.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Conforme os dados coletados observa-se que nenhum resultado se sobressaiu, sendo que os
maiores foram os extremos, ou seja, grau 1 e grau 5 de importância, o que dá a entender que
este quesito gera uma subjetividade de opiniões, pois com os índices não pode-se determinar o
nível de importância do fator variedade de produtos.

Como foi evidenciado com a pesquisa, sabe-se que há pessoas que dão maior relevância para
o quesito variedade produtos, mas em contra partida há aquelas que não consideram esse fator
tão importante para tomar uma decisão de compra na loja. No entanto, devido ao fato de que a
empresa trabalha no ramo de vendas de confecções é de suma importância que a mesma
ofereça sempre uma gama variada de produtos, com o intuído de atender a todos os tipos de
público e todas as necessidades dos consumidores que lá apareçam.
Perguntado ao cliente se de modo geral ele está satisfeito com os produtos e serviços
ofertados pela empresa, 21% se disseram muito satisfeitos, 69% satisfeitos, 10% pouco
satisfeito e nenhum pesquisado se disse insatisfeito com os produtos e serviços oferecidos
pela empresa.

Figura 08 – Satisfação com os produtos e serviços de modo geral.
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor (2015).

Os resultados obtidos foram positivos em relação à satisfação no modo geral, tendo em vista
que nenhum pesquisado se disse insatisfeito com o que a empresa apresenta, mesmo assim,
para se manter forte no mercado é necessário trabalhar estratégias que visem o melhoramento
contínuo da empresa, buscando sempre estar se adequado ao ambiente externo para atender da
melhor maneira possível os anseios do mercado. Trabalhando também, o marketing interno ou
a gestão de pessoas, para que assim o atendimento e a prestação de serviço sejam mais
consistentes e feitos com qualidade. Para Kotler e Armstrong (2007) a boa gestão de pessoas
cria um encantamento por parte dos clientes. Que por sua vez, falam favoravelmente sobre a
empresa e seus produtos, permanecendo fiéis às empresas.
6 Considerações finais
Este trabalho visou demonstrar a importância de se conhecer o nível de satisfação dos clientes
em relação ao atendimento de uma empresa, de maneira a proporcionar melhorias ou soluções
de problemas no âmbito empresarial.
Com base nas análises das informações e na identificação dos aspectos que compõe a empresa
no que se refere ao atendimento, e para que sugestões sejam implantadas, é importante que se
abra espaço para análise e discussão dos gestores da empresa, de modo a fazer com que os
próprios gestores percebam a relevância ou não das informações apresentadas.
Com a aplicação da pesquisa de satisfação ficou mais claro para a empresa, quais são os
principais motivos que levam uma pessoa ir até a loja realizar uma compra e também quais as
melhores maneiras de direcionar o consumidor até que o mesmo reconheça e apresente o seu
real desejo ou necessidade para um dado momento.
Como foi possível observar neste estudo, o atendimento é considerado pelo cliente como o
fator mais importante na escolha ao buscar realizar suas compras. Sendo assim, cabe ressaltar,
que se torna necessário direcionar esforços no sentido de capacitar os colaboradores para o

contato com o cliente quando da realização do atendimento. Outro ponto importante de se
destacar, é que a agilidade para o atendimento alcançou um percentual de aceitação de 72%, o
que demonstra que a empresa precisa tomar decisões e implementar ações que possibilitem
um atendimento mais ágil, pois existe um percentual significativo (28%) de clientes que não
percebem o atendimento desta forma, o que pode fazer com que busquem na concorrência a
agilidade não proporcionada.
Portanto, com base nos estudos dos conceitos de diversos autores, informações levantadas e
observações feitas, conclui-se que o uso de estratégias de atendimento na gestão da empresa,
propicia uma melhor leitura da percepção dos clientes, fazendo que o atendimento seja de
mais qualidade e direcionado a cada tipo de cliente. Ocasionando desta forma, a fidelização
dos clientes e a satisfação dos anseios e necessidades que permeiam suas mentes.
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