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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo desenvolvido na loja Pirâmide Calçados 
localizada em Jales-SP, efetuado a partir da elaboração de uma pesquisa de 
satisfação aplicada com os clientes desta empresa, para analise da imagem, perfil e 
nível de satisfação dos clientes. Para a realização deste estudo buscou-se através 
de uma pesquisa bibliográfica, auxilio de autores na área de Marketing para 
fundamentar teoricamente o estudo. A metodologia adotada para elaboração da 
pesquisa de satisfação foi descritiva, realizada em campo para coletar informações 
dos clientes, através da aplicação de questionários a 27 clientes que estiveram na 
loja. Os resultados indicam insatisfação em relação ao estacionamento, que a 
empresa precisa adquirir um espaço para a melhor comodidade dos clientes. A 
pesquisa apontou que a grande maioria dos entrevistados está satisfeito com o 
atendimento, prazo de pagamento,  diversidade e qualidade dos produtos e por a 
loja ser de fácil acesso. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Com o crescimento econômico e conhecimento do mercado, atualmente os 

clientes estão mais exigentes em relação ao atendimento que os 

lojistasproporcionam querendo sempre mais qualidade, variedades, preços e 

promoções.  

De acordo com Barros (1991) o caminho que a organização percorre rumo 

ao encontroda qualidade é repleto de continuas mudanças, logo busca estar apta 

para sobreviver no mercado que se torna cada vez mais competitivo. 

Analisando o contexto do ambiente econômico, percebe-se a importânciade 

realizar um estudo detalhado para analisar a satisfação do cliente, pois se torna 

fundamental para qualquer empresa que pretenda atingir um bom posicionamento 

no mercado e manter-se competitivo diante de tantas ameaças externas. 

O cliente quando satisfeito e bem atendido sempre volta, e traz novos 

consumidores. 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Geral 

Identificar a satisfação dos clientes da loja. 

2.2. Específicos 

Identificar o perfil dos clientes da empresa; Verificar o nível de satisfação do 

cliente, quanto aos produtos oferecidos; Analisar a satisfação do cliente em relação 

à importância declarada; Sugerir possíveis melhorias, diante dos dados levantados. 

 
3. METODOLOGIA 

Na realização do trabalho foi utilizada a coleta de dados primários através de 

27 questionários com vinte e uma questões cada. A pesquisa aplicada que de 

acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), tem como necessidade de produzir 

conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para 

fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade”. O método de pesquisa bibliográfico foi realizado para desenvolver o 

trabalho com base em livros, artigos científicos, periódicos e internet, visando 

recolher e analisar o maior número de informações possíveis sobre a satisfação dos 

clientes.Coletando dados e informações sobre o mercado, a aceitação e adaptação 

ao serviço prestado e principalmente a análise de custos, para que se possam 

reafirmar as hipóteses. 

A pesquisa descritiva procura observar, registrar, analisar, classificar e 

interpretar os fatos ou fenômenos (variáveis), sem que o pesquisador interfira neles 

ou os manipule, deste modo, uma de suas características mais significativas é a 

utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como o questionário. E 

para a padronização deste questionário a forma de abordagem utilizada foi a 

quantitativa, pois tem o objetivo de traduzir em números as opiniões e informações 

para serem classificadas e analisadas.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1.  Conceitos De Marketing 

Marketing é uma derivação da palavra inglesa market, que em português 

significa mercado. A partir desta informação, pode-se entender que o mercado é 

formado por um conjunto de pessoas que satisfazem suas necessidades através da 

compra de algum produto ou serviço (DIAS, 2003). 



 

 

 Para Silk (2008, p.15) “o marketing ocupa um papel fundamental na empresa 

por ser o processo por meio do qual ela cria valor para os clientes que escolheu. O 

valor é criado ao se atender às necessidades dos clientes”. 

Kotler e Armstrong (1993, p.5) afirmam que “marketing significa trabalhar com 

mercados para conseguir trocas com o propósito de satisfazer necessidades e 

desejos humanos”. 

 

4.1.1. Produto 
É uma combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao mercado-

alvo para satisfazer às necessidades e os desejos do consumidor. Os produtos se 

tornam o motivo principal das relações de troca que podem ser oferecidos num 

mercado para pessoas físicas ou jurídicas, com intuito de satisfazer quem adquiri ou 

consome (KOTLER; ARMSTRONG, 1993; LAS CASAS, 2005). 

Conforme Godri (1997, p.31), as estratégias de produto “inclui toda atividade 

relativa ao produto em si, tais como formato, “design”, embalagem, marca, 

qualidade, padronização e outras decisões”. 

 

4.1.2. Qualidade 
A qualidade dos produtos e serviços é um fator que causa impacto na 

satisfação do cliente. Kotler (2006, p145). “A qualidade é a totalidade dos atributos e 

características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implícitas”. Ainda, esse mesmo autor menciona que: A 

empresa fornece qualidade sempre que seu produto ou serviço atende as 

expectativas do cliente ou as excede. Uma empresa que satisfaz a maioria das 

necessidades dos clientes durante a maior parte do tempo é denominada empresa 

de qualidade. (KOTLER, 2006, p.145) 

Pode se exemplificar com a adesão de um aparelho celular. O cliente optou 

por aquele que tinha o design mais moderno, satisfazendo o seu desejo de ter um 

celular com recursos avançados e estilo, porém, logo após a compra o celular 

apresenta um defeito em uma das funções, a empresa acaba sendo ineficiente na 

resolução do problema, pois depende de seu fornecedor, demorando mais de um 

mês para corrigir a falha de assistência técnica, uma vez que o aparelho precisa ser 

enviado para a assistência para sofrer uma manutenção, e durante esse período o 

cliente não é bem atendido e nem ressarcido de alguma forma pela empresa. 



 

 

Percebe-se que se o celular tinha para ele um valor de “status”, o seu relato sobre 

sua experiência a outros será negativo, ressaltando uma ineficiência não apenas na 

qualidade do produto, mas, também no serviço prestado. 

 

4.1.3. Competitividade 
De acordo com Dias (2003, p. 126) “o objetivo da distribuição é fazer o 

produto chegar ao ciclo da venda, de maneira rápida, segura, pontual e lucrativa 

para a empresa vendedora e de maneira acessível, confiável, pontual e segura para 

o cliente”. É por meio dos canais de distribuição que o consumidor final é atingido, 

portanto é necessário que a empresa analise o mercado onde ela pretende inserir 

seu produto, para optar por um canal de distribuição adequado para comercialização 

dos produtos da empresa (MINADEO, 2008). 

 
4.1.4. Atendimento 

O atendimento é um dos serviços prestados que se destaca por ser um forte 

instrumento de diferenciação. É uma das principais estratégias de fidelização 

(ALMEIDA 2001). 

O cliente cria uma expectativa de ser bem atendido, a tarefa do funcionário é 

satisfazer a necessidade, desejo e expectativas dos clientes, solucionando 

problemas e reclamações. 

 

4.2. FATORES QUE COMPÕEM OS PREÇOS 
 

O gerente de Marketing deve estabelecer corretamente o preço para atingir 

o equilibrio correto entre as necessidades da empresa para cobrir seus custos 

diretos e indiretos, obter um lucro aceitável e que seja comprável pelo público-alvo. 

Bruni e Famá (2003) apresentam como principais objetivos na formação de 

preços: proporcionar, em longo prazo, o maior lucro possível; permitir a maximização 

lucrativa da participação de mercado; maximizar as capacidades produtivas, 

evitando ociosidade e desperdício operacional; e maximizar o capital empregado 

para perpetuar os negócios de modo auto-sustentado. 

A definição depende essencialmente de três fatores: custos, concorrência e 

consumidor. Custos: acrescentar uma porcentagem padrão ao custo do produto a 

fim de chegar a um preço de vendas, uma taxa de retorno desejada aos custos 

totais para a definição do preço de venda, determinar o volume de vendas 



 

 

necessário para cobrir todos os custos; Concorrência: quando a empresa tem custos 

mais baixos atrai mais compradores pelo menor preço; Consumidor: em economia, 

consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou serviço 

para seu consumo. 

 

4.2.1. Promoção 
 

É a comunicação do produto ou serviço ao mercado, estimulando a 

realização da venda, isto é, a transferência de posse (COBRA, 1989). 

Cox e Cox (1999) constatam que as lojas com índices extraordinários de 

atividades promocionais focadas em marcas líderes buscam transmitir um 

posicionamento de preço baixo porém, na prática, seu posicionamento de preço 

acaba sendo superior à média de mercado dado os altos investimentos necessários 

nessas campanhas. 

 

 

4.2.2. Acomodação interna  
 

O ambiente de Marketing envolve e tem impacto sobre organização. Todos 

os fatores que são internos à organização são conhecidos como “ambiente interno”. 

Eles são geralmente controlados através d aplicação dos “Cinco Ms”, que são 

homens (Men), dinheiro (Money), Máquinas, Materiais e Mercados. O ambiente 

interno é tão importante para a gestão da mudança como o externo. A esse 

processo se da o nome de Marketing interno. 

Além de bons produtos e ser bem atendido o cliente esta cada vez mis 

exigente quanto as acomodações na hora de fazer as suas compras, e um dos 

fatores é o ambiente, esse diferencial descreve o relacionamento entre empresa e 

cliente. 

Não basta apenas ter uma aparência visual, se o ambiente não possuir 

conforto, com boa iluminação, acomodação adequada, fazer com que o cliente se 

sinta a vontade na hora que esta sendo atendido. 

 



 

 

4.3. COMPORTAMENTO DE COMPRAS 

 
4.3.1. Processo de Compra 

O primeiro fator no processo de comprar começa quando o comprador 

percebe a necessidade de ter um produto, ou de comprar alguma coisa.  

De acordo com LAS CASAS (2005), os consumidores passam por cinco 

processos psicológicos antes de decidirem a compra. São eles: necessidade, 

informação, avaliação, decisão e pós compra. O consumidor está cada vez mais 

exigente, as empresas precisam estar mais atentas aos aspectos humanos e 

culturais, valorizar mais o cliente. 

Conhecendo o seu público, as empresas sobrevivem no mercado no 

mercado que anda cada vez mais competitivo. 

 

4.3.2. Processo Pós-Compra 
O pós-compra, onde o individuo pode sentir um desequilíbrio psicológico, 

onde terá duvidas se a compra foi bem feita ou não, ou pode sentir-se satisfeito em 

relação ao produto, o que influenciara seu comportamento subsequente (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Gerson (2001), ainda comenta que é de extrema importância satisfazer os 

clientes, pois eles são a artéria vital da empresa, sem clientes, você não tem 

negócios. “Sem clientes, um empresa não tem receitas nem lucros, e por tanto não 

tem valor de mercado” (GUPTA; LEHMANN, 2006, p.16). 

  
4.4. FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES 

 

As empresas se preocupam apenas em atrair novos clientes, e acabam não 

investindo na manutenção dos que já existem. Segundo Shapiro e Sviokla (1994, 

p.15), “manter clientes deveria ser tão natural para uma empresa quanto respirar 

para seres humanos”. 

O cliente deve ser o centro do seu negócio, pois são eles e suas 

necessidades que impulsionam o mercado e não os produtos que a empresa 

oferece. Um bom administrador deve gerenciar sua empresa do ponto de vista do 

cliente, reconhecendo que existem diferenças entre as suas percepções e 

percepções deles. As atividades da empresa devem ser orientadas com propósito de 



 

atender  as necessidades dos clientes. A qualidade dos produtos é outro item que 

deve ser gerenciado com mu

expectativas são atendidas, e os clientes quando satisfeitos com a qualidade de um 

produto estão dispostos a pagar mais por eles.

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

                           Gráfico 5 – Frequência de c

.                            Fonte: Pesquisa de campo 

O gráfico demonstra que 52% dos 

comprar uma vez por mês

alternada. 

 

              Gráfico7 

Fonte: Pesquisa de campo 

Temos que 85% dos entrevistados aceitariam o pós venda da loja, 

mesma poderá analisar o grau de satisfação do cliente após a compra do produto.
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as necessidades dos clientes. A qualidade dos produtos é outro item que 

deve ser gerenciado com muita atenção, pois, gera lealdade à marca, as 

expectativas são atendidas, e os clientes quando satisfeitos com a qualidade de um 

produto estão dispostos a pagar mais por eles. 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS  

Frequência de compra de produtos      

                                      

Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

O gráfico demonstra que 52% dos entrevistados têm a necessidade de 

comprar uma vez por mês; 11% uma vez por quinzena e 37% declaram freqüência 

– Pós Venda 

 

Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

Temos que 85% dos entrevistados aceitariam o pós venda da loja, 

mesma poderá analisar o grau de satisfação do cliente após a compra do produto.
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as necessidades dos clientes. A qualidade dos produtos é outro item que 

ita atenção, pois, gera lealdade à marca, as 

expectativas são atendidas, e os clientes quando satisfeitos com a qualidade de um 
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entrevistados têm a necessidade de 

; 11% uma vez por quinzena e 37% declaram freqüência 

Temos que 85% dos entrevistados aceitariam o pós venda da loja, assim a 

mesma poderá analisar o grau de satisfação do cliente após a compra do produto. 



 

Gráfico 11 

                  Fonte: Pesquisa de campo 

Neste gráfico, 70% dos entrevistados estão satisfeitos em relação 

descontos concedidos, 19% estão muito satisfeitos e 11% insatisfeitos.

                          

                    Gráfico 13 –

Fonte: Pesquisa de 

Neste gráfico temos que 67% dos entrevistados estão satisfeitos com o 

preço em relação a concorrência, 18% estão muito satisfeitos e apenas 15% está 

insatisfeito. 

 

                 Gráfico 15 

Fonte: Pesquisa de

 

Dos clientes entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 

pois os produtos oferecidos estão atualizados com a moda.
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Gráfico 11 – Descontos Concedidos 

 
Fonte: Pesquisa de campo – 2013          

Neste gráfico, 70% dos entrevistados estão satisfeitos em relação 

descontos concedidos, 19% estão muito satisfeitos e 11% insatisfeitos.

– Preço em relação à concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

Neste gráfico temos que 67% dos entrevistados estão satisfeitos com o 

preço em relação a concorrência, 18% estão muito satisfeitos e apenas 15% está 

Gráfico 15 – Produtos atualizados na moda 

 
Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

Dos clientes entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 

pois os produtos oferecidos estão atualizados com a moda. 
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Neste gráfico, 70% dos entrevistados estão satisfeitos em relação aos 

descontos concedidos, 19% estão muito satisfeitos e 11% insatisfeitos. 

Neste gráfico temos que 67% dos entrevistados estão satisfeitos com o 

preço em relação a concorrência, 18% estão muito satisfeitos e apenas 15% está 

Dos clientes entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 



 

 

             Gráfico 17 

Fonte: Pesquisa de campo 

Dos clientes entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 

com a qualidade dos produtos oferecidos.
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6. CONCLUSÃO 

Com a realização da pesquisa 

predominante da empresa estudada é do sexo feminino com a idade ent

anos, com renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, sendo que a grande maioria dos 

entrevistados estão satisfeitos com a recepção ao cliente, conhecimento do produto, 

disposição dos vendedores a ajudar, descontos concedidos, prazo de pagamento, 

preço em relação a concorrência, preços promocionais, produtos atualizados com a 

44%

Gráfico 17 – Qualidade dos produtos 

 
Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 

com a qualidade dos produtos oferecidos. 

Gráfico 21 – Ambiente Agradável 

 

Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

Temos que 81% dos entrevistados estão satisfeitos com o ambiente da loja 

o considerando agradável e 19% estão muito satisfeitos. 
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entrevistados estão satisfeitos com a recepção ao cliente, conhecimento do produto, 

disposição dos vendedores a ajudar, descontos concedidos, prazo de pagamento, 

eço em relação a concorrência, preços promocionais, produtos atualizados com a 
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entrevistados, 56% estão satisfeitos e 44% muito satisfeitos, 

entrevistados estão satisfeitos com o ambiente da loja 

foi possível avaliar que o público 

predominante da empresa estudada é do sexo feminino com a idade entre 21 à 30 

anos, com renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, sendo que a grande maioria dos 

entrevistados estão satisfeitos com a recepção ao cliente, conhecimento do produto, 

disposição dos vendedores a ajudar, descontos concedidos, prazo de pagamento, 

eço em relação a concorrência, preços promocionais, produtos atualizados com a 



 

 

moda,  qualidade dos produtos, fácil acesso os produtos, organização da loja e 

ambiente agradável. 

A questão que atingiu o nível de maior satisfação foi a qualidade do produto, 

no entanto, a questão em relação ao estacionamento, está muito abaixo do nível 

desejado, gerando insatisfação e necessitando de melhorias para que os 

consumidores se sintam mais satisfeitos.  

Pode-se concluir que o estudo realizado foi importante para a empresa 

conhecer os pontos que necessitam de melhorias, para identificar o perfil de seus 

clientes e para direcionar suas atividades de marketing ao público-alvo, fidelizar e 

ampliar o número de clientes da empresa.  
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