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RESUMO 

Esse estudo visa identificar o grau de satisfação dos consumidores de fast food das redes Mc 

Donald’s, Burger King e Bob’s e como o Composto de Marketing pode afetar na satisfação do 

cliente no sentido de obter sua fidelização. A pesquisa analisa se os produtos e serviços 

oferecidos pelas redes de fast food atendem as expectativas e necessidades dos consumidores, 

buscando responder como os clientes percebem e avaliam os serviços ofertados pelas redes, e 

como o composto de marketing pode influenciar nas decisões de consumo dos clientes. A 

metodologia utilizada foi composta por uma pesquisa de caráter Analítico-Empírico e 

referencial teórico baseado em análises de livros e artigos com conceitos sobre o assunto 

abordado, como qualidade no atendimento, histórico sobre a área e comportamento do 

consumidor. Também foi realizado um levantamento dos conceitos mais atuais, ou seja, 

assuntos discutidos mais recentemente em livros, artigos e publicações em sites. A pesquisa 

de campo teve como base para coleta de dados, questionários do tipo Survey utilizando escala 

Likert, que foi direcionado aos consumidores de fast food das redes Mc Donald’s, Burger 

King e Bob’s do Shopping Vitória em Vitória/ES, Shopping Mestre Alváro na Serra/ES, 

Shopping Praia da Costa em Vila Velha/ES e do Shopping Moxuara em Cariacica/ES no 

período de 17 a 25/03/2016. Ao final da leitura deste estudo, pode-se identificar que essas 

redes não trabalham os 4Ps de forma priorizada dentro das organizações como ferramenta de 

auxilio para alcançarem a satisfação dos clientes. 

Palavras-chave: Marketing. Fast food. Satisfação. Consumidor. Fidelização.  

 

1 – INTRODUÇÃO 

As empresas precisam encontrar meios de seduzir e atrair seus clientes da forma que 

eles façam seu consumo e tornem-se fiéis. Para tanto a empresa precisa comprometer-se com 

ações necessárias para satisfazer seu público alvo.  

Dentro desse contexto, esse estudo está focado em identificar o nível de satisfação 

dos clientes de fast food das redes Mc Donald’s, Burger King e Bob’s, e como o Composto de 

Marketing pode afetar na satisfação do cliente no sentido de obter sua fidelização. 

O fast food surgiu em 1921 nos Estados Unidos com o intuito de fornecer aos 

clientes maior agilidade e comodidade, contando inclusive com um alimento ao qual eles 

gostem. Portanto, essas empresas sabem que “ficarão para trás” se não compreenderem que 

seu sucesso depende diretamente da satisfação dos seus consumidores. Nos dias atuais, muitas 

organizações se dizem voltadas para o cliente, mas a maioria é desatenta ao ato de praticar o 

que prega, principalmente quando se trata do setor de fast food. Dessa forma, a análise dos 
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quatro Ps de Marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) tem sido de extrema importância, 

pois o segmento de alimentação rápida tem oferecido ao cliente cardápios variados, preços 

diversificados e atendimento padronizado.  

Nesse sentido, o principal objetivo deste estudo é demonstrar o nível de satisfação 

dos clientes e detectar os pontos de sua insatisfação com a qualidade nos alimentos e serviços 

prestados pelas redes de fast food Mc Donald’s, Burger King e Bob’s e torna-se importante 

identificar como o Composto de Marketing pode impactar na fidelização desses clientes. 

Além disso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo para atingir os 

seguintes objetivos intermediários: 

a) fundamentar teoricamente a pesquisa abordando os seguintes temas: conceitos de 

marketing; atendimento, fidelização e satisfação do cliente; e seguimento de fast food; 

b) identificar quais fatores podem influenciar na satisfação e fidelidade dos clientes segundo a 

visão do consumidor; 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 – CONCEITUANDO O MARKETING  

Para Kotler apud Costa e Crescitelli (2003, p.19) “marketing moderno compreende 

um conjunto de atividades empresariais que visa à satisfação das necessidades e dos desejos 

de um, ou vários mercados, através da oferta de produtos e serviços, por meio de um processo 

de troca”. 

Mais importante que entender sua definição é compreender que marketing deve ser 

encarado como uma filosofia, uma norma de conduta para a empresa, em que as 

necessidades latentes dos consumidores devem definir as características dos 

produtos ou serviços a serem elaborados e as respectivas quantidades a serem 

oferecidas (COBRA apud OLIVEIRA; ANDREÃO; SOUZA, 2014, p. 3) 

 

2.2 – O COMPOSTO DE MARKETING  

Segundo Kotler e Armstrong apud Silva, Marques e Resende (2011, p. 20) “definem 

Composto de Marketing como um conjunto de ferramentas de marketing, táticas e 

controláveis que a empresa utiliza para produzir a resposta do que deseja no mercado-alvo”. 

Para Honorato:  

Os consumidores não compram coisas, e sim soluções para seus problemas. Por essa 

razão, o marketing busca atender seus desejos e necessidades por meio de ações 

mercadológicas reunidas no chamado composto de marketing ou marketing mix, que 

constitui-se no conjunto de variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para 

influenciar a resposta dos consumidores. (HONORATO, 2004, p. 6) 
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Figura 1 – Composto de Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura do Site Aprendendo a Administrar, 2015, baseado na teoria de 

Jerome McCarthy.
i
 

2.2.1- Produto  

De acordo com Costa e Crescitelli (2003, p. 28) “é todo bem que pode ser ofertado a 

um ou vários mercados, visando à satisfação de uma necessidade e/ou desejo, para que seja 

adquirido, utilizado e consumido”. Kotler (2000, p. 416) afirma que “um produto é algo que 

pode ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo”.  

Produto é um benefício oferecido a um mercado, visando à satisfação de um desejo 

ou necessidade”. Descreve também que o produto pode ser classificado em tangível 

ou intangível. Tangível são os produtos materiais, como por exemplo, automóveis, 

vestuário, máquinas e equipamentos. Intangível são os produtos imateriais, como 

por exemplo, serviços. (AMBROSIO apud OLIVEIRA; ANDREÃO; SOUZA, 

2014, p. 5) 

2.2.2 – Preço 

Kotler e Armstrong (2007, p. 235) conceituam o preço como “o volume de dinheiro 

cobrado por um produto ou serviço”. A decisão de compra dos consumidores não se baseia 

somente no preço, porém, ele é importante para medir se a quantidade vendida afeta o quanto 

a empresa irá ganhar. 

A estratégia de marketing de qualquer empresa se associa sempre ao preço. Um 

produto de baixa qualidade, baixo esforço promocional deve ter sempre um preço 

baixo, a menos que a demanda seja reprimida [...], mas um produto de alta 

qualidade, diferenciado, com alto esforço promocional, justifica em preço alto. 

(COBRA, 1993, p. 251) 

2.2.3 – Promoção  

O composto promocional é o conjunto dos instrumentos de marketing voltados para 

informar o cliente atual ou potencial sobre as ofertas da empresa, motivá-lo a 

considerar essas ofertas como alternativas de compra e persuadi-lo a adquirir os 

produtos ou serviços da empresa como melhor alternativa para realização de seu 

desejos ou o atendimento de suas necessidades. (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, 

p. 149) 
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Santini e Ludovico (2014) salientam que promoção é o processo que as empresas 

utilizam para informar, estimular e lembrar os clientes dos atributos e benefícios dos seus 

produtos e serviços. Inclui propaganda, relações públicas, venda pessoal, promoção de venda, 

merchandising (ponto de venda) e marketing direto.  

2.2.4 – Praça 

De acordo com Crocco et al. (2013, p. 7) “é tudo o que se relaciona à distribuição, 

localização física e logística envolvida para fazer um produto chegar às mãos do 

consumidor”. 

“O elemento distribuição, ou canais de distribuição, refere-se a como produtos e 

serviços são entregues aos mercados para se tornarem disponíveis para trocas.” 

(CHURCHILL; PETER, 2012, p. 22) 

2.3 – IMPORTÂNCIA DO COMPOSTO DE MARKETING PARA SETOR DE FAST 

FOOD  

Para Cobra apud Oliveira, Andreão e Souza (2014, p. 4) “o composto de marketing é 

apresentado de forma que (...) todos os elementos do composto foram criados e estabelecidos 

para atender ao mercado-alvo, ou seja, o consumidor”. 

Dessa forma, o marketing possui como objetivo dentro da empresa conhecer as 

necessidades e desejos dos seus clientes e até onde a empresa pode chegar para torná-los 

possíveis, através da criação estrutural de um composto de marketing de forma que cada P 

possa ofertar ferramentas para auxiliar no planejamento da empresa (KOTLER e KELLER, 

2013, p. 17).  

a) Ao Preço são relacionados: prazos de pagamento, preço básico, descontos. 

b) Ao Produto: característica, qualidade, marca, design, embalagem.  

c) À Praça ou Localização: canais de distribuição, distribuição física, transporte, 

armazenagem. 

d) À Promoção: venda pessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade, 

relações públicas. (DRUCKER apud COSTA; FERREIRA, 2009, p. 7) 

 

2.4 – O SEGMENTO DE FAST FOOD  

 Como descrito por Menezes citado por Costa e Ferreira (2009, p. 2),  

a ideia de comida rápida nasceu nos Estados Unidos em 1921 há aproximadamente 

84 anos no estado do Kansas. Contudo, a primeira cadeia de restaurantes com 

especialização em hambúrgueres que se tem notícias foi a White Castle, em 

atividade até hoje. Mas o conceito de alimentação rápida praticamente só se tornaria 

famoso a partir dos anos 30 e 40, com o surgimento dos drive-ins, famosos cinemas 

ao ar livre que atraíam os jovens com atendimento de belas garçonetes, carros e 

comida fora de hora.  

Segundo Menezes citado por Costa e Ferreira (2009) a moda chegou ao Brasil em 

1952, com a inauguração de uma lanchonete do americano Robert Falkenburg, que foi 

batizada com seu apelido, Bob’s. Alguns anos mais tarde, os irmãos Mc Donald's 
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padronizaram o preparo dos hambúrgueres de suas lanchonetes, conseguindo barateá-los, 

atraindo clientes de várias classes sociais.  

Em Schlosser apud Costa e Ferreira (2009, p. 10) vamos encontrar a seguinte 

afirmação: “o hábito da comida rápida tem se tornado tão comum que, aparentemente, parece 

inevitável por estar associada à correria da vida moderna.”  

 

3 – METODOLOGIA  

A fim de atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de caráter Analítico-

Empírico, que segundo Fraga (2009, p. 2), “questionários estruturados, formulários e testes de 

hipóteses são seus principais instrumentos de coleta de dados.” Como base para coleta de 

dados, foram utilizados questionários do tipo Survey, com escala Likert, direcionados aos 

consumidores de fast food das redes Mc Donald’s, Burger King e Bob’s do Shopping Vitória 

em Vitória/ES, Shopping Mestre Álvaro na Serra-ES, Shopping Praia da Costa em Vila 

Velha/ES e Shopping Moxuara em Cariacia-ES no período de 17 a 25/03/2016. 

A pesquisa em campo foi dividida em duas etapas: a primeira, um pré-teste, realizado 

no Shopping Vitória em Vitória/ES com 10 consumidores de cada rede estudada.  Com a 

realização do pré-teste, houve modificações nos questionários elaborados para uma melhor 

obtenção dos resultados e foi possível observar que as crianças não seriam capazes de 

responder as perguntas com exatidão, dessa forma, a pesquisa foi direcionada para 

adolescentes e adultos. A segunda etapa foi a aplicação dos questionários prontos no universo 

definido pelos autores.  

A pesquisa teve como base uma amostra não-probabilística intencional, de 120 

pessoas, que, de acordo com Fraga (2009, p. 63) “é escolhido intencionalmente um grupo de 

elementos que irão compor a amostra. O investigador se dirige intencionalmente a grupos de 

elementos dos quais deseja saber a opinião.”  

Dos 120 questionário aplicados, 1 foi eliminado por rasura, sendo assim, para análise 

dos dados foram utilizados 119, desses, predominaram os respondentes do sexo feminino com 

67 mulheres e 52 respondentes do sexo masculino, ambos a partir de 12 anos de idade.  

A coleta dos dados foi realizada nas praças de alimentação dos respectivos 

shoppings, onde os clientes eram abordados gentilmente pelas autoras do trabalho, que se 

apresentavam como estudantes do curso de Administração de Empresas da Faculdade Pio XII 

e explicavam o motivo da abordagem e a importância da aplicação dos questionários.  

Para análise dos resultados da pesquisa, os dados obtidos foram tabulados e 

demonstrados através de gráficos do Excel para melhor entendimento das respostas coletadas.  
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4 – ANÁLISES DOS RESULTADOS  

O fast food melhor avaliado quanto à qualidade do produto foi o Burger King 

localizado no Shopping Vitória tendo recebido uma avaliação média de 3,3, o que significa 

que os clientes respondentes dessa pesquisa estão satisfeitos com tendência a muito 

satisfeitos. Já o Mc Donald’s atingiu as melhores médias no quesito qualidade dos demais 

shoppings do universo da pesquisa. 

O oposto ocorreu com o Bob’s localizado no Shopping Moxuara, sendo o pior 

avaliado quanto à qualidade do produto. Sua avaliação não passou de 2,3 na percepção dos 

clientes respondentes dessa pesquisa, portanto, há indícios de que eles não estão 

completamente satisfeitos.  

Com relação à satisfação do cliente quanto ao preço, o fast food melhor avaliado foi 

o Bob’s localizado no Shopping Praia da Costa tendo recebido uma avaliação média de 2,7, 

(bem inferior aos 3,3 da qualidade do produto da localização) o que significa que os clientes 

respondentes dessa pesquisa, em sua média, sequer estão satisfeitos. 

A satisfação quanto ao preço cai ainda mais no Mc Donald’s localizado no Shopping 

Vitória sendo percebido pelo respondente como o pior de todos com uma média de 1,5 o que 

indica que os clientes respondentes estão insatisfeitos, tendendo a regular, com os preço 

daquele restaurante.  

Observou-se na pesquisa de campo maior facilidade na aplicação dos questionários 

aos consumidores do Bob’s no Shopping Moxuara do que no Shopping Praia da Costa, 

constatando-se que por ser mais barato que as demais redes é o mais consumido no município 

de Cariacica/ES, onde a renda é mais baixa. Essa observação pode ser afirmada conforme 

dados obtidos do IBGE em 2010, onde o valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita de Cariacica/ES corresponde a R$ 510,00, enquanto na cidade de Vila Velha/ES 

corresponde a R$720,00. 

O fast food melhor avaliado quanto à localização foi o Mc Donald’s localizado no 

Shopping Mestre Álvaro com 3,3, o que significa que os clientes respondentes dessa pesquisa 

estão satisfeitos com tendência a muito satisfeitos. O oposto ocorreu com o Bob’s localizado 

do Shopping Praia da Costa sendo o pior avaliado quanto à localização. Sua avaliação não 

passou de 2,3 na percepção dos clientes respondentes dessa pesquisa, portanto, há indícios de 

que eles não estão completamente satisfeitos. Observou-se que alguns clientes reclamam da 

localização do Shopping Praia da Costa por ser de difícil acesso, pois alegam que a filial no 

bairro Coqueiral de Itaparica é mais acessível e estratégica, impactando diretamente na ida 

dos clientes até essa rede situada no shopping. 
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Não obstante, o ganho obtido ao saber tomar decisões coerentes sobre o produto 

pode ser perdido se não forem dedicados os cuidados iguais às questões de praça; 

de forma especial, a respeito de onde o produto será oferecido e como o cliente 

chegará até este local (SANDHUSEN apud PATZALAFF M.; PATZALAFF A., 

2008).  

 

As redes de fast food melhores avaliadas quanto à promoção de venda foram o Mc 

Donald’s e o Burger King localizado no Shopping Vitória tendo recebido 2,9, em ambos, o 

que significa que os clientes respondentes dessa pesquisa estão muito próximos de satisfeitos 

(3). 

Por outro lado o Burger King que anteriormente foi bem avaliado na região de 

Vitória foi o pior avaliado quanto à promoção na região de Cariacica no Shopping Moxuara. 

Sua avaliação não passou de 2, portanto, há indícios de que os clientes não estão nem mesmo 

satisfeitos. Percebeu-se, também, que a promoção do Burger King não é fortemente divulgada 

nas propagandas ou em redes sociais, dessa forma, atraindo os clientes para a concorrência, 

que está investindo na divulgação das promoções dos produtos.  

Para os autores McCarthy e Perreault (1997, p. 230) a promoção é tida como “a 

comunicação da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do canal para 

influenciar atitudes e comportamento”. Desta forma, destaca-se que a função básica da 

promoção está em expor aos clientes que o produto desejado por eles está à disposição, 

apresentando um preço adequado aos seus benefícios, e que o referido produto está acessível 

em um determinado ponto-de-venda. 

 O fast food melhor avaliado quanto à propaganda foi o Mc Donald’s localizado no 

Shopping Mestre Álvaro tendo recebido 3,1, o que significa que os clientes estão satisfeitos 

com tendência a muito satisfeitos. 

Ao contrário, o Bob’s tanto do Shopping Praia da Costa quanto do Moxuara e o Mc 

Donald’s do Shopping Vitória tiveram o pior desempenho de propaganda. Foram avaliados, 

na média, com 2,1 na percepção dos clientes respondentes dessa pesquisa, portanto, há 

indícios de que eles não estão completamente satisfeitos. 

Conforme Kotler citado por Vasconcelos et al. (2010, p. 5):  

a propaganda dentro do estabelecimento comercial é elaborada com o intuito de 

aumentar o número de decisões espontâneas de compra. Por isso é aconselhável que 

se use o merchandising para promover produtos, marcas ou serviços como forma de 

motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.  

Vale destacar que quem tem acesso às propagandas são aqueles que assistem 

televisão e acompanham as redes de restaurantes nas redes sociais, pois são as ferramentas 

mais utilizadas para divulgação dos produtos e promoções, portanto, muitos respondem que 

não estão satisfeitos mas sequer os acompanham esses quesitos citados, podendo considerar 
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essas respostas como uma limitação da verdadeira obtenção dos resultados sobre a pergunta 

abordada. Outro ponto destacado pelos consumidores é a discrepância entre o produto 

divulgado nos cartazes e o produto realmente servido, isso explica as médias baixas com 

relação ao quesito propaganda. 

 

Gráfico 1 - Trabalho das autoras a partir dos dados primários coletados durante a pesquisa. 

Nota1: Os valores da série1, série2 e série3 correspondem respectivamente à média da satisfação percebida pelos 
respondentes relativamente ao McDonald's, Burger King e ao Bob’s. 

Nota2: Os valores coletados foram limitados entre 0 (para muito insatisfeito) e 4 (para muito satisfeito). 

Nota3: O P de promoção foi dividido em PROMOÇÃO efetivamente e PROPAGANDA. Observa-se um resultado 
numericamente muito próximo um do outro. 

 

5 – CONCLUSÃO 

A partir dessa pesquisa, pode-se concluir o seguinte: 

a) Com relação ao produto e serviço embora a maioria esteja satisfeita com tendência 

a muito satisfeito é preciso dar atenção àqueles que estão insatisfeitos, pelo simples fato de 

que se existe um descontentamento por parte de alguns, significa que as empresas não estão 

atendendo as expectativas e necessidades dos seus clientes, levando-os, portanto, a procurar 

aqueles que as atenda, sendo assim o comprometimento com a qualidade de seus produtos e 

serviços é um fator chave para fidelização dos seus clientes. Com base nos dados coletados o 

que mais os clientes almejam é a melhoria no atendimento nas redes de fast food  

b) Quanto ao preço, de forma geral todos os consumidores de ambos os fast food 

estão insatisfeitos, mas isso não se torna um empecilho para consumir os produtos. Dessa 
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forma, concluiu-se que apesar de o preço ser uma ação de melhoria muito esperada pelos 

respondentes, não é o quesito mais importante para os clientes consumirem ou não o produto. 

c) No que se refere à praça, é necessário que o produto esteja disponível nos locais 

onde o seu público alvo normalmente frequenta, ou pretende encontrá-lo. Concluiu-se então 

que em relação à praça, de forma geral os fast foods estão bem localizados pois estão dentro 

dos principais shoppings onde existe um grande fluxo de pessoas, em termos de estrutura, 

possui fácil acesso e estacionamento para os clientes e com relação ao layout há um espaço de 

exposição com imagens meramente ilustrativas dos produtos. 

d) Atitudes quanto a divulgação da marca e do produto precisam ser revistas, pois 

existe uma deficiência com relação as canais de propaganda, pois a maioria dos clientes 

conhece a loja somente pelo “boca a boca”. Desta forma, corre-se o risco da empresa ficar 

limitada a um único grupo de clientes.  

 Diante desse contexto sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas, elaborando 

um plano de ação com as ideias sugeridas pelos clientes. Recomenda-se também, analisar o 

processo produtivo de outros fast foods, como o Subway, a fim de realizar um estudo 

comparativo com as demais redes já estudadas. 
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