
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE QUALIDADE, SATISFAÇÃO E INTENÇÃO COMPORTAMENTAL EM
RESTAURANTES FAST-FOOD
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: AdministraçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): BRUNA VILA NOVA JORGE DA CUNHAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLOS ALBERTO ALVESORIENTADOR(ES): 



Percepção de qualidade, satisfação e intenção comportamental em 

restaurantes Fast-food: uso da escala DINESERV 

 

1 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é o de investigar a percepção da qualidade de serviço, da 

satisfação e seu impacto na intenção comportamental do consumidor com perfil de 

jovem adulto que utiliza os serviços de restaurantes do tipo Fast-food. Este é um 

estudo de caráter descritivo com a utilização de técnica quantitativa por meio do uso 

de Modelagem de Equações Estruturais uma vez que se procurar investigar as 

relações entre os construtos discutidos na revisão da literatura. Três hipóteses de 

pesquisas foram formuladas inicialmente com base na revisão da literatura. Os 

resultados esperados com esse trabalho residem confirma as hipóteses iniciais, 

contribuindo para o avanço da discussão sobre a percepção da qualidade dos serviços 

em restaurantes do tipo Fast-food. 

2 INTRODUÇÃO 

As avaliações dos clientes sobre a qualidade do serviço são críticas para as empresas 

de serviços que visam melhorar suas estratégias de marketing por causa de sua 

ligação direta com a satisfação do cliente e as intenções comportamentais 

(PARASURAMAN, A.; ZEITHAML; BERRY, 1985). Organizações que prestam 

serviços superiores também experimentam alto níveis de satisfação de seus clientes 

e uma comunicação boca-a-boca favorável (LOPES; ALVES, 2017). 

A intenção desta pesquisa é desenvolver um modelo e as métricas associadas que 

medem a qualidade do serviço em restaurantes Fast-food, para isso partimos da 

seguinte questão de pesquisa, Qual a função da qualidade percebida no restaurante 

Fast-food e o seu impacto na satisfação e na intenção comportamental do 

consumidor? 

3 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar a percepção da qualidade de serviço 

da satisfação e seu impacto na intenção comportamental (atitude, lealdade e 

comunicação boca-a-boca). Os objetivos específicos são: compreender as dimensões 

da qualidade de serviços, da satisfação e das intenções comportamentais; investigar 

as relações estruturais entre os construtos; propor um modelo teórico com base na 

revisão da literatura, para posterior verificação por meio de um teste empírico. 

 



4 METODOLOGIA 

Para responder aos objetivos deste trabalho, optou-se por realizar uma pesquisa de 

cunho quantitativo-descritivo, por meio de levantamento do tipo survey (MARCONI; 

LAKATOS, 2004). Com o objetivo de testar o modelo teórico que será proposto após 

a revisão da literatura, a utilização de Modelagem de Equações Estruturais (MEE), 

que é um teste paramétrico, parece ser o mais adequado nesta etapa da pesquisa 

(HAIR et al., 2009). A amostra dessa pesquisa será o de jovens adultos 

frequentadores de uma Instituição de Ensino Superior (IES) e que utilizam os serviços 

de restaurantes Fast-food dos arredores da IES. 

O instrumento de pesquisa foi adaptado de vários trabalhos, a escala DINESERV, que 

mede a percepção de qualidade do consumidor é composta por 29 itens e foi validade 

e testada por (ALVES, 2017), a escala que mede a satisfação do consumidor com o 

serviço do restaurante e a intenção comportamental foi testada e validade por 

(KOSUGE et al., 2018).  

5 DESENVOLVIMENTO 

Para muitos autores a qualidade de serviços é entendida como a diferença entre o 

serviço desejado e o serviço recebido (PARASURAMAN, ANANTHANARAYANAN; 

ZEITHAML; BERRY, 2006). Qualidade é algo extremamente particular para cada tipo 

de consumidor. Podemos aumentar este índice pensando nos momentos de interação 

do cliente com os prestadores de serviço. Um restaurante de Fast-food é 

caracterizado como sendo um empreendimento de fornecimento de alimentação, 

onde apresentam preços mais baixos, serviços mais rápidos, facilmente empacotáveis 

e de duração mais curta (PEREIRA FILHO; CAMPOS; NÓBREGA, 2015). 

A satisfação do consumidor pode ser definida como a avaliação que este faz de um 

serviço prestado, também pode ser colocada na forma da comparação entre o que é 

esperado de um serviço e o que é recebido pelo serviço (ALVES, 2017; STEFANINI; 

ALVES; MARQUES, 2018). A intenção comportamental é definida como o conjunto 

de crenças, atitudes e normas subjetivas do individuo com relação a um objeto em 

avaliação, dessa forma a intenção comportamental é antecessora de um dado 

comportamento (KOSUGE et al., 2018). 

As hipóteses de pesquisas para este trabalho, desenvolvidas a partir da revisão 

preliminar da literatura, inicialmente se constituem de três, sendo: H1. Existe uma 

relação positiva e significante entre a qualidade percebida no restaurante Fast-food e 

a satisfação do consumidor; H2. Existe uma relação positiva e significante entre a 



qualidade percebida no restaurante Fast-food e a intenção comportamental do 

consumidor; H3. Existe uma relação positiva e significante entre a satisfação com o 

restaurante Fast-food e a intenção comportamental. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apontam que a qualidade percebida no restaurante Fast-

food possui uma forte relação com a satisfação do consumidor e uma forte relação 

com a intenção comportamental. Por sua vez, a satisfação do consumidor possui uma 

relação positiva e significante com a intenção comportamental 
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