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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo descobrir os níveis de satisfação dos clientes com a empresa 

A Babillônia, através de um questionário, que serve como uma ferramenta de avaliação 

para descobrir os pontos fortes e fracos da empresa, além das possíveis melhorias que a 

empresa pode realizar. Com a evolução das necessidades dos clientes, as empresas 

buscam novas maneiras de descobrir seus desejos para criar melhores alternativas para 

satisfazê-los. Para descobrir o que pensam os clientes da empresa, e as possíveis 

melhorias a serem realizadas para que os mesmos estejam sempre satisfeitos, foi realizado 

um questionário. Um cliente satisfeito é a melhor fonte de propaganda da empresa, pois 

divulga a mesma para seu círculo social. As organizações estão direcionando-se e 

buscando o principal foco no cliente, pois os mesmos procuram a empresa que além de 

oferecer diversos produtos, atendam bem e os façam se sentir a vontade. O atendimento 

é a melhor forma de relacionamento e fidelização entre o cliente e a empresa. Se o 

atendimento der toda a atenção ao cliente e a sua necessidade, pode se tornar um laço de 

fidelidade, pois um cliente fiel deixa de ser vulnerável, além de ser uma forma de 

propaganda para a empresa.  A principal finalidade do marketing é criar valor ao produto 

e satisfação ao cliente, gerando relacionamentos lucrativos para ambas as partes 

interessadas no negócio.  

 

Palavras chave: clientes, satisfação, atendimento  
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ABSTRACT 

 

This study aims to discover the levels of customer satisfaction with the company's 

Babillônia, through a questionnaire, which will serve as an assessment tool to discover 

the strengths and weaknesses of the company, besides the possible improvements that the 

company can perform. With the changing needs of customers, companies are seeking new 

ways to discover your desires to create better alternatives to satisfy them. To find out 

what customers think of the company, and possible improvements are made so that they 

are always satisfied, a survey was conducted. A satisfied customer is the best source of 

advertisement of the company because it publishes to your social circle. Organizations 

are seeking and directing the focus on the client, as they seek the company in addition to 

offering various products, attend well and make you feel at ease. The service is the best 

form of relationship and loyalty between the customer and the company. If the service 

gives full attention to the customer and their needs, it can become a bond of loyalty, as a 

loyal customer ceases to be vulnerable, as well as being a form of advertising for the 

company. The main purpose of marketing is to create value to the product and customer 

satisfaction, generating profitable relationships for both parties in the deal. 

 

Key-Words: customers, satisfaction, attendance 
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1 INTRODUÇÃO 

Há inúmeras empresas surgindo no mercado e disputando espaço com empresas 

já existentes. Assim, para atrair e fidelizar clientes, estas devem descobrir as principais 

necessidades e desejos dos mesmos, e então satisfazê-los, além de criar novas 

necessidades e produtos, para continuar gerando lucro, que é um dos objetivos das 

empresas. 

Os clientes procuram satisfazer seu desejos e necessidades por meio de uma 

compra. Para realizar este ato, os clientes pesquisam o melhor produto que irá servir para 

satisfação de seus desejos, e crie novos estímulos para novos processos de compra. 

Um cliente satisfeito possui enormes chances de repetir a compra, além de ser 

uma grande fonte de propaganda para as empresas, gerando a chamada propaganda boca 

a boca, pois um cliente satisfeito fala da sua compra para inúmeras pessoas de seu círculo 

social. 

Muitas empresas acreditam que o principal objetivo do departamento de vendas 

e marketing é apenas atrair novos clientes, gerando novos processos de vendas. Marketing 

e vendas são apenas alguns dos fatores envolvidos na retenção dos clientes, o principal 

objetivo da empresa deve ser satisfazer seus clientes, pois eles irão ter novos desejos e 

necessidades que deverão ser atendidos pela empresa. 

A satisfação dos clientes pode ser alcançada através de diversas ações que as 

empresas precisam executar, assim, oferecer produtos e serviços de qualidade, além de 

preços e prazos são alguns pontos que podem influenciar na satisfação. A satisfação pode 

ser percebida quando se adquire um produto ou serviço, mediante o que ele irá 

proporcionar para melhor atender as necessidades. 

Os investimentos na satisfação e lealdade dos clientes conduzem a uma maior 

competitividade da empresa, gerando assim, reflexos positivos nos resultados financeiros 

e no nível de desempenho. 

Conhecer os níveis de satisfação dos clientes é um dos principais passos para 

planejar as estratégias de marketing e de vendas. Um planejamento das estratégias de 

marketing deve buscar as principais necessidades e desejos dos consumidores, 

contribuindo com o aperfeiçoamento e crescimento constantes na empresa, alcançando 

maior lucratividade. 

A pesquisa teve por objetivo medir os níveis de satisfação dos clientes da 

empresa A Babillônia, sendo extraídos da mesma os pontos positivos e negativos da 
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empresa perante a opinião dos clientes, para assim poder criar novas estratégias, além de 

propor melhorias para aprimorar vendas. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A satisfação dos clientes é uma das principais fontes de fidelização de clientes 

de uma empresa. Atualmente, uma pequena diferença em relação ao concorrente já pode 

criar um cliente fiel, e o mesmo é uma das principais formas de propaganda das empresas. 

A satisfação, aliada a outras características, como atendimento diferenciado, 

conhecimento do que o cliente gosta, é a principal fonte de retorno dos mesmos. Os 

clientes estando satisfeitos, divulgam a empresa, além de defendê-la para seu círculo 

social, obtendo assim uma forma rápida e eficaz de fazer propaganda, aumentando a  rede 

de clientes da mesma. 

Diante deste contexto, é necessário fazer uma revisão das estratégias da empresa 

a todo o momento, de maneira que possa atrair e manter os clientes. Tendo em vista a 

competitividade que aumenta a cada dia, é necessário que as empresas estejam preparadas 

para enfrentar os desafios propostos pelo tempo e saber aproveitar as oportunidades que 

irão surgir. 

No caso da empresa A Babillônia, é de grande valia buscar novas alternativas 

para cada vez atender melhor ao seu cliente, satisfazendo seus desejos e necessidades, 

além de descobrir os novos desejos dos mesmos, buscando a melhor maneira de satisfazê-

los e mantê-los fieis à empresa. Sendo assim, será feito o seguinte questionamento: 

Em que medida os clientes da empresa A Babillônia estão satisfeitos com relação 

aos componentes do mix de marketing?  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os principais fatores que estão gerando satisfação aos clientes da 

empresa A Babillônia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

=> Identificar como está a gestão do mix de marketing; 
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=> Medir os níveis de satisfação dos clientes em relação a produtos, serviços, 

atendimento, localização, condições de pagamento, promoções;  

=> Propor melhorias para aprimorar vendas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Com o aumento da concorrência e as constantes mudanças de mercado, a 

empresa precisa buscar cada vez mais ferramentas de marketing para contribuir para o 

aperfeiçoamento e melhoria de seus setores. Sendo assim, medir a satisfação do cliente 

em uma empresa pode ser fundamental para a retenção e fidelização dos mesmos, afinal 

mais importante que atrair novos clientes, é manter os seus clientes satisfeitos.  

A pesquisa de satisfação permitirá perceber o contexto que a empresa está 

inserida junto aos seus clientes, além de pontos positivos e negativos. Baseando-se nas 

fraquezas identificadas através da pesquisa, poderá ser feita uma análise real a fim de 

sugerir melhorias, eliminar as carências presentes na empresa, além de aprimorar as 

vendas. 

As empresas têm feito esforços cada vez maiores para melhorar os índices de 

atendimento ao cliente, pois quanto melhor for o atendimento, maior é a chance de 

fidelização do cliente. O cliente satisfeito tende a repetir a compra, e ainda, compartilha 

esta experiência positiva com seus amigos e familiares. A empresa deve descobrir as 

necessidades e desejos de seus clientes, para ter ações eficazes de marketing que atraiam 

cada vez mais os mesmos. 

Através deste trabalho, a empresa pode identificar os níveis de satisfação dos 

seus clientes, podendo assim descobrir seus pontos fortes e fracos, para então perceber as 

ações de marketing que possam contribuir com melhorias e ajudar a empresa a atingir 

seus objetivos. 

É relevante fazer este trabalho como acadêmica para exercer na prática o 

conhecimento adquirido através das disciplinas e conteúdos estudados durante a 

graduação, e junto à empresa, para medir os níveis de satisfação dos clientes, verificando 

as estratégias de marketing da empresa, além de atrair novos e fidelizar antigos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para dar sustentação ao estudo, teóricos que abordam a temática do marketing 

foram consultados e constituem o texto a seguir. O referencial teórico é que possibilita 

fundamentar e dar consistência ao estudo, tendo função de direcionar a pesquisa.  

Segundo Arrabal (2011), “referencial teórico é o conjunto de conhecimentos 

obtidos em fontes bibliográficas, empregado para o desenvolvimento da pesquisa, é uma 

compilação de informações que sustenta o trabalho.” 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

Gerenciar uma empresa requer conhecimentos básicos por parte de um 

empreendedor. Segundo Newman (2006), “administração consiste em orientar, dirigir e 

controlar os esforços de um grupo de objetivos para um objetivo comum.” Para colaborar 

com esta ideia, Koontz (2006) nos diz que “é a arte de realizar coisas com e por meio de 

pessoas em grupos formalmente organizados.” 

O administrador, no desempenho de suas funções, deve ter conhecimento de 

diversas técnicas práticas que estão baseadas em conhecimentos de várias ciências, tais 

como psicologia, sociologia, matemática, economia, entre outras. 

Segundo Chiavenato (2001, p. 6), “a tarefa básica da administração é conseguir 

fazer as coisas por meio das pessoas e dos recursos disponíveis de maneira eficiente e 

eficaz.” 

Toda organização precisa ser adequadamente administrada para alcançar os seus 

objetivos com a maior eficiência e economia de ação e de recursos, é o processo de 

planejar, organizar, dirigir e controlar as ações organizacionais a fim de alcançar objetivos 

globais. De acordo com Paiva: 

 

Administrar é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para 

atingir objetivos. Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de 

recursos, a principal razão para o estudo da administração é o seu impacto 

sobre o desempenho das organizações, é a forma como são administradas que 

torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar corretamente seus 

recursos para atingir os objetivos corretos (PAIVA, 2011, p. 12). 

 

A administração é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou 

recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. É a área do conhecimento gerada 

por um conjunto de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores da 
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produção, tendo em vista o alcance de diversos fins, sendo o principal a maximização do 

lucro. 

Quando pretende-se atingir as respostas e metas desejadas, para que o processo 

de troca satisfaça as partes envolvidas, a administração de marketing deve ser praticada, 

pois a mesma cria uma análise, um planejamento, implementação e controle de programas 

que serão destinados a realizar as trocas desejadas com mercados-alvo tendo o propósito 

de atingir as metas da organização. Sendo assim, o conceito de administração de 

marketing pode ser assim enunciado:  

 

Administração de marketing é o processo de planejamento e 

execução da concepção, preço, promoção e distribuição de bens, serviços e 

ideias para criar trocas com grupos-alvos que satisfaçam os consumidores e os 

objetivos organizacionais (SILVA, 2009, p. 39). 

 

 

A administração de marketing engloba o que as empresas devem fazer para criar 

valor para os clientes a fim de alcançar seus principais objetivos, incluindo estratégias e 

planejamento a fim de implementar e controlar os mesmos. 

Segundo Churchill e Peter (2012, p. 20), administração de marketing é “o 

processo de estabelecer metas de marketing para uma organização e planejar, 

implementar e controlar as estratégias para alcançá-las.” 

A administração de marketing é um conceito que resume a função do marketing 

e é entendida como o processo de planejamento, execução e controle das estratégias de 

marketing, tendo como principal objetivo otimizar os resultados para os clientes da 

empresa. 

De acordo com Limeira e outros (2003, p.10): 

 

A administração de marketing pode ser desmembrada em duas 

grandes áreas de responsabilidades: a estratégica e a operacional. 

Responsabilidade estratégica é o conjunto de decisões das estratégias de 

marketing, que incluem a análise e a segmentação de mercado, a decisão de 

saber o que oferecer, a que preço, por qual canal e meio de comunicação. 

Responsabilidade operacional são as ações táticas e operacionais, como a 

execução das vendas, o desenvolvimento dos materiais de comunicação, o 

desenvolvimento das vendas, o gerenciamento de estoques, e a implementação 

das ações operacionais. 

 

 

A face mais observada do marketing são as atividades operacionais, de vendas, 

comunicação e promoção. A empresa deve estar em constante mudança, sabendo as reais 
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necessidades dos seus consumidores, pois o ambiente competitivo exige produtos novos 

e diferenciados. O profissional de marketing deve buscar o ponto de equilíbrio entre os 

objetivos empresariais e os diversos interesses dos clientes pautando decisões e ações 

com princípios éticos e o desempenho do seu papel. 

 

2.2  CONCEITOS DE MARKETING 

O marketing é de extrema importância para todas as pessoas, principalmente para 

os profissionais da área de negócios, que devem adotar o ponto de vista do consumidor 

para assumir as melhores estratégias e táticas de marketing para sua empresa, para tomar 

decisões apoiadas com base no que os clientes necessitam e desejam. 

Segundo Churchill e Peter (2012, p. 5), a American Marketing Association 

propõe a seguinte definição, “é o processo de planejar e executar a concepção, 

estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim 

de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.” 

De acordo com Honorato (2004, p. 4), “a essência do marketing está no processo 

de troca. Ao se identificarem desejos ou necessidades, busca-se satisfazê-los, comprando 

produto ou serviço de quem tem para vender, estabelecendo, assim, uma troca na qual 

organizações e clientes, empresas ou consumidores, participam.” 

A essência do marketing deve ser o desenvolvimento de trocas em que 

organizações e clientes participam de transações que tragam benefícios a ambos. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 4), “marketing é um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e 

da livre troca de produtos de valor entre si.” 

Em contrapartida Sandhusen (2010, p. 6), nos diz que “marketing é o processo 

de planejar e executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a 

distribuição de ideias, bens, serviços, organizações e eventos para criar e manter relações 

que satisfaçam a objetivos individuais e organizacionais.”   

Pode ser uma função da empresa, encarregada de definir os objetivos dos clientes 

e a melhor maneira de satisfazer suas necessidades e desejos, de maneira competitiva e 

lucrativa, um conjunto de ferramentas que possibilitam que os produtos e serviços de uma 

empresa sejam apropriadamente colocados no mercado, sendo assim, marketing não é 

somente vender, mas sim, toda a preparação até o pós venda. 
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Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas 

o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do 

marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço 

seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria 

resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria 

tornar o produto ou serviço disponível (DRUCKER, 2006, p. 4). 

 

O marketing pode ser a busca pela satisfação das necessidades dos clientes, 

sendo necessária a criação de um produto, sua divulgação e seu custo. Podem ser 

harmonizadas as necessidades dos clientes com a capacidade da empresa identificando as 

características do produto, a maneira com que essas características beneficiam o cliente, 

avaliar as necessidades dos mesmos, criando a melhor maneira para atrair e satisfazer 

seus clientes. 

Com o marketing, as empresas buscam cada vez mais crescimento, e os novos 

caminhos exigem uma preocupação aguda das tendências de mercado, visando encantar 

seus clientes. Construir a satisfação do cliente através do mix de marketing é uma 

premissa que agrega mais valor à empresa, passando a ser um diferencial que poderá 

determinar uma vantagem competitiva em relação às demais organizações.  

 

É raro que uma organização seja a única fornecedora de um 

determinado produto ou serviço. Por este motivo, os profissionais de marketing 

precisam descobrir o que seus concorrentes estão fazendo e prever o que eles 

podem fazer no futuro. Essas atividades referem-se ao ambiente competitivo, 

ou seja, todas as organizações que poderiam potencialmente criar valor para os 

clientes de uma organização. O objetivo último da análise do ambiente 

competitivo é ajudar as organizações a desenvolverem uma vantagem 

competitiva, a capacidade de ter um desempenho melhor do que os 

concorrentes na oferta de algo que o mercado valorize (CHURCHILL, 2012, 

p. 49). 

 

As empresas devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o cliente 

permaneça na empresa, pois existe uma grande concorrência, e todas estão dispostas a 

atraí-los para si, porém, os clientes satisfeitos tendem a permanecer por mais tempo fieis 

à mesma, atraindo novos clientes através de seu círculo social. Se as necessidades dos 

consumidores conseguirem ser atendidas gerando satisfação, proporciona às organizações 

alta possibilidade de obter lucro.  

Grandes empresas podem ter uma grande verba reservada para o marketing, 

orçamentos extensos significam maior investimento em marketing, mas apenas o 

investimento não garante o retorno esperado, é necessário associar um bom investimento 

com uma boa equipe de marketing e ferramentas mais eficazes. Pequenas empresas não 
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possuem recursos financeiros suficientes para investir pesado em marketing, mas isso não 

significa que elas não usam suas ferramentas. Ao contrário, as pequenas empresas podem 

desenvolver meios mais baratos que trazem ótimos resultados, tais como criatividade, 

inovação e foco para que não existam desperdícios.  

Portanto, o marketing serve para satisfazer os desejos e as necessidades das 

pessoas, por meio da troca de produtos e serviços que irão gerar valor e satisfação para 

ambas as partes envolvidas. 

 

2.2.1. Marketing de Relacionamento 

O marketing de relacionamento busca fortalecer o relacionamento a longo prazo 

com o mercado, sobretudo através da fidelização de clientes. Conhecer, interagir e criar 

novidades para os clientes são bases essenciais para o sucesso de um marketing de 

relacionamento. 

De acordo com Gordon (2002, p. 32), o marketing de relacionamento: 

 

“Exige a construção de uma cadeia de relacionamentos dentro da 

organização para criar o valor desejado pelos clientes, assim como entre a 

organização e seus principais participantes, incluindo fornecedores, canais de 

distribuição intermediários e acionistas.” (GORDON, 2002, p. 32) 

 

As empresas intensificam seus negócios e acabam oferecendo maior variedade 

de produtos aos que já são seus clientes, o marketing também deve conduzir a gestão de 

relacionamento com os funcionários, fornecedores e distribuidores. 

Na visão de Kotler (2005, p. 51), “o marketing de relacionamento é uma das 

tendências mais focadas no marketing atual. O termo marketing de relacionamento refere-

se a conhecer melhor seus clientes de maneira que você possa atender melhor a seus 

desejos e necessidades.” 

O marketing de relacionamento tem a função de compreender e trabalhar com a 

realidade, oferecendo informações pertinentes para que os proprietários possam tomar   

decisões, com base no ponto de vista do cliente. Sendo assim, os relacionamentos 

estabelecidos com o objetivo de adquirir recursos organizacionais ou lucrativos, 

transformam-se em fontes de vantagem competitiva perante a concorrência. Claro (2005) 

nos diz que: 
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As empresas devem ser capazes de competir em níveis locais e 

globais. Há algum tempo atrás, as empresas que oferecessem um produto de 

alta qualidade garantiriam uma vantagem competitiva sobre a concorrência. 

Sendo assim, as empresas que competem começam a perceber a importância 

do relacionamento como um diferencial que dificilmente conseguirá ser 

copiado pela concorrência. Logo, as empresas devem criar relacionamentos 

duradouros com os clientes, a fim de se proteger da concorrência. 

 

Marketing de relacionamento é a utilização do mix de marketing para identificar 

os clientes da empresa, criando um relacionamento duradouro e vantajoso entre os 

mesmos, para assim ter um gerenciamento do relacionamento para benefício de ambas as 

partes, além de reter novos clientes e fidelizar os antigos, e assim gera maior lucratividade 

para a empresa e um diferencial perante a concorrência. 

 

2.3 MIX DE MARKETING  

As empresas devem manter o cliente sempre por perto e buscam descobrir suas 

maiores necessidades e desejos. A empresa deve pesquisar o que o cliente realmente 

precisa e verificar se possui capacidade de satisfazê-los.  

A partir de uma análise, a mesma pode harmonizar as necessidades dos clientes 

com a capacidade da sua empresa, além de identificar as principais características do 

produto, e a maneira como as mesmas beneficiam os seus clientes, para pensar em novos 

produtos que criem novos desejos, e satisfaçam novas necessidades. 

Para isto, é necessário que a empresa desenvolva o mix de marketing, também 

conhecido como quatro p’s que são produto, preço, promoção e praça, para assim obter e 

resultar nas estratégias relacionadas ao mercado. Segundo Kotler (1998), o mix de 

marketing pode ser definido como: 

  
Um conjunto de variáveis controláveis de marketing que a empresa 

utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. Assim, o mix de 

marketing consiste em todas as ações da empresa com a intenção de influenciar 

a demanda de seu produto. As várias possibilidades podem ser reunidas em 

quatro grupos de variáveis, conhecidas como quatro p’s: produto, preço, 

promoção e praça (KOTLER, 1998). 

 

Os objetivos gerais do mix de marketing devem contribuir para alcançar o 

objetivo geral do marketing, bem como atingir as principais oportunidades, especificando 

o objetivo geral do produto, defendendo o posicionamento dos produtos em relação ao 

consumidor. 
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A figura 1 demonstra como é o funcionamento dos quatro p’s do marketing, onde 

produto, preço, promoção e praça giram em torno do mercado alvo, que seriam os clientes 

que a empresa deseja atingir. Os quatro p’s devem estar em sintonia, visando o mesmo 

alvo, que é a satisfação dos clientes. 

 
Figura 1: 4 P's do marketing 

Fonte: Portal do Marketing (2006) 

 

2.3.1 Produto 

Produto pode ser um bem material que atenda as expectativas dos clientes, sendo 

assim, as empresas devem descobrir os desejos e necessidades dos mesmos para satisfazê-

los, criando produtos diferenciados para atrair seu consumidor.  

Segundo Kotler, “produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado 

para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer a um desejo ou 

necessidade.” 

O produto é um bem material, que irá servir para satisfazer as necessidades e 

desejos dos clientes da empresa. 

De acordo com Sandhusen (2010, p. 278), “produtos são amplamente definidos 

como qualquer coisa oferecida para atenção, aquisição, uso ou consumo que seja capaz 

de satisfazer necessidades.”  

 

Para ajudar no planejamento do mix de marketing, as organizações 

classificam seus produtos de diversas maneiras. As classificações básicas 

levam em conta se o produto destina-se a consumidores ou organizações ou se 

é durável ou não durável” (CHURCHILL e PETER, 2012, p. 241) 
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De acordo com Kotler, existem diversas classificações de produtos, tais como: 

“Produtos de consumo: são os bens e serviços direcionados aos consumidores. 

Como existem muitas possibilidades, é de grande valia agrupar os produtos de consumo 

em categorias. A classificação depende de como os consumidores tomam as decisões de 

compra, sendo descritos a seguir: 

Produtos de conveniência: são comprados com frequência e com tempo e esforço 

mínimos, e geralmente não são caros. 

Produtos de compra comparada: são comprados depois de algum esforço para a 

comparação de diferentes alternativas. 

Produtos de especialidade: são únicos em algum aspecto. Comprados com pouca 

frequência, e geralmente, caros. 

Produtos não procurados: são produtos que os consumidores normalmente não 

procuram e dos quais talvez nem tenham conhecimento. 

A classificação de um produto pode depender de sua estratégia de marketing, um 

mesmo produto pode cair em diferentes categorias para diferentes consumidores em 

diversas circunstâncias.”  

Segundo Churchill (2012, p. 244), “bens duráveis são produtos que o 

consumidor pretende usar por um longo período de tempo, geralmente três anos ou mais. 

Os bens não duráveis são produtos usados por um breve período de tempo, em geral 

menos de três anos.” 

Enfim, o produto se bem oferecido ao cliente, de maneira que satisfaça suas 

necessidades, irá servir como um conjunto de tributos tangíveis ou intangíveis que a 

empresa poderá oferecer ao cliente para criar novos desejos e satisfazer aos antigos, e que 

pode ser negociado perante um valor de troca. O consumidor irá optar pelo produto que 

considerar de maior valor, levando em consideração os aspectos tangíveis e intangíveis 

que merecem a atenção dos profissionais de marketing.  

Os aspectos tangíveis do produto podem ser considerados como os aspectos 

tocáveis do mesmo que podem ser determinados pelo tamanho, durabilidade. Os aspectos 

intangíveis são os aspectos intocáveis do mesmo tais como: qualidade, posicionamento, 

marca, entre outros. O produto é o primeiro elemento do composto mercadológico, pois 

todos os demais componentes do mix de marketing dependem do estudo e conhecimento 

do mesmo. A propaganda, o preço e o ponto de distribuição só poderão ser definidos após 

o estudo do produto e a identificação do mercado alvo. 
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2.3.2 Preço 

Um dos principais elementos do mix de marketing, o preço, possui grande 

influência perante a empresa, pois influencia diretamente na sua rentabilidade. 

A determinação do preço de um produto ou serviço não é uma tarefa simples, 

pois é necessário considerar que, quando bem posicionado, o preço de um produto ou 

serviço é fator primordial ao sucesso de um plano de marketing. O preço do produto deve 

proporcionar lucro a quem o está produzindo, mas não pode ser alto de modo a 

desestimular a compra. 

De acordo com Backer (2005, p. 215), “a maioria das empresas procura 

determinar preços com base em várias formas de custos mais taxas, mas isso pode levar 

a preços demasiadamente baixos ou demasiadamente altos.” 

Os clientes estão dispostos a pagar dependendo do valor da oferta do fornecedor 

para eles, não se importando com o que custa produzi-la. Se os clientes perceberem que 

a concorrência possui ofertas similares, o preço das ofertas irá determinar um limite. A 

empresa deve diferenciar sua oferta e agregar benefícios, determinando como os clientes 

avaliam as novas características no estabelecimento do preço. 

 

A estratégia de preços influencia o comportamento de compra 

quando o consumidor está avaliando alternativas e chegando a uma decisão. 

Muitas vezes, os consumidores dão preferência a um produto mais barato, pois 

podem pensar em comprar um determinado bem porque ele está em liquidação 

ou porque possuem um cupom de desconto para aquela marca (CHURCHILL, 

2012, p. 168). 

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 411), “o preço é o único elemento do mix de 

marketing que gera receita, os outros elementos geram custos, também informa ao 

mercado o posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca.” 

O preço não é um mero número na etiqueta. Ele assume diversas formas e acaba 

desempenhando muitas funções, tais como aluguel, mensalidades, tarifas. O preço 

funciona como o principal determinante na escolha do que comprar. O preço pode acabar 

determinando a compra de um consumidor, pois muitas vezes a pessoa acaba comprando 

o produto apenas porque gostou do preço, e não por necessitar daquele produto. O preço 

é a determinação do valor de acordo com o público alvo do produto e a qualidade que o 

mesmo possui, o preço de venda deve ser fixado em função do valor que o consumidor 

irá atribuir aos benefícios gerados pela compra do produto. 
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2.3.3 Praça ou Ponto de Distribuição 

Praça ou ponto de distribuição é o ponto de venda ou canal de distribuição que 

executa as funções necessárias para ligar os fabricantes aos usuários finais a fim de 

realizar a tarefa de marketing, é o caminho que o produto percorre desde sua produção 

até o consumo. 

O produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente, em um 

local onde ele possa comprá-lo no momento em que desejar, sendo disponibilizado ao 

cliente de forma fácil e conveniente a ser adquirido, satisfazendo a necessidade e atraindo 

o cliente a desejar outra mercadoria. 

A praça refere-se ao local que o produto será disponibilizado. De acordo com 

Churchill (2012, p. 168): 

 

A estratégia do profissional de marketing para tornar um produto 

disponível pode influenciar a decisão de quando os consumidores encontrarão 

tal produto. Um produto amplamente disponível irá entrar no conjunto de mais 

consumidores. A disponibilidade é especialmente importante para a tomada de 

decisão rotineira ou limitada. Alguns consumidores estarão dispostos a 

atravessar a cidade para conseguir o melhor preço para sua marca favorita. 

 

O canal de distribuição pode ser descrito como sendo uma rede organizada de 

órgãos e instituições que, em combinação, executam todas as funções necessárias para 

ligar os fabricantes aos usuários finais a fim de realizar a tarefa de marketing. Distribuição 

significa disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e eficaz para 

ser adquirido. 

De acordo com Toleski (2009), existem várias formas de distribuição, mas as 

mais utilizadas são a distribuição direta, que ocorre quando o produtor vende diretamente 

ao consumidor, e a distribuição indireta, que ocorre quando o produto utiliza-se de 

distribuidores para levar o produto ou serviço até o consumidor. 

Sendo assim, a praça refere-se ao local que o produto será disponibilizado. O 

produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente, isto é, num local 

onde ele possa comprá-lo no momento em que desejar, enfim, a praça preocupa-se com a 

disponibilização dos produtos aos seus mercados consumidores. 

 

2.3.4 Promoção 

Promoção é como a empresa deverá se comportar no sentido de obter uma 

melhor comunicação com o seu cliente, levando em conta os meios internos e externos. 



23 

 

 

A empresa pode promover essa comunicação através de propaganda, venda pessoal, 

promoção de vendas, merchandising, relações públicas e publicidade. 

Segundo Shimp (2002), “promoção refere-se a qualquer incentivo usado por um 

fabricante para induzir o comércio e o consumidor a comprar uma marca.” As promoções 

envolvem recompensas criadas para incentivar os consumidores a comprar uma 

determinada marca com maior frequência, em maior quantidade, ou assumir algum outro 

tipo de comportamento que beneficie o fabricante que oferece a promoção. 

A promoção refere-se aos benefícios básicos que o comprador recebe ao adquirir 

um produto ou serviço, sendo assim, pode mudar o preço ou valor percebido de uma 

marca temporariamente. 

De acordo com Machline e outros (2003, p. 348), “o papel da promoção está 

implícito no seu próprio nome: é uma técnica para promover as vendas. É um esforço 

para que as vendas aconteçam, melhorando o caminho de sua realização.” 

A função da promoção é fomentar, facilitar e favorecer o ato da venda. Promoção 

é a técnica, arte e ciência de fazer alguma coisa acontecer, favorecendo a efetiva 

realização das vendas de um bem, ideia ou serviço. 

Kotler e Keller (2012, p. 556), nos mostram a diferença entre promoção e 

propaganda, a qual segue definição: 

 

A promoção de vendas consiste em um conjunto de ferramentas de 

incentivo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior 

quantidade de produtos por parte do consumidor. Enquanto a propaganda 

oferece uma razão para comprar, a promoção de vendas oferece um incentivo. 
 

Para Kotler e Keller (2012, p. 558), “as principais ferramentas de promoção para 

o consumidor são cupons, ofertas de reembolso em dinheiro pós-venda, brindes, pacotes 

de produtos com desconto, prêmios, programas de fidelidade, brindes e garantias do 

produto.” 

A promoção é uma pressão feita pelo marketing dentro e fora da mídia para atrair 

consumidores, aplicada durante um período predeterminado e limitado ao âmbito do 

consumidor, a fim de estimular a experiência com um produto, aumentando sua demanda.  

Para uma melhor avaliação do mix de marketing da empresa, deve ser feita uma 

pesquisa detalhada de marketing para saber o que o consumidor realmente está 

necessitando no momento. 
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De acordo com Churchill (2012), a pesquisa de marketing “têm a função de ligar 

o consumidor, o cliente e o público ao profissional de marketing por meio de 

informações.” 

As informações devem identificar e definir oportunidades e problemas de 

marketing, gerar, refinar e avaliar ações de marketing, monitorar o desempenho do 

marketing, e melhorar o entendimento do marketing como o processo. 

Segundo Churchill (2012), “para que os profissionais de marketing antecipem 

ou respondam as necessidades dos clientes, eles precisam ter informações sobre seus 

clientes atuais e potenciais e sobre o sucesso de suas práticas.” Estas informações são 

obtidas através do processo de pesquisa de marketing. 

 

2.4 CLIENTES 

Atualmente, as empresas enfrentam uma enorme concorrência. Porém, a 

essência de uma orientação de marketing bem sucedida é o forte relacionamento com os 

clientes. Os profissionais de marketing, através de suas estratégias, tentam criar um forte 

vínculo, para se conectar com os clientes, informá-los, engajá-los e fazer com que 

participem do processo. Empresas que prestam mais atenção em seus clientes, além de 

adquirirem uma vantagem competitiva, conseguem desenvolver relacionamentos e não 

apenas produtos. 

De acordo com os especialistas de marketing Peppers e Rogers, apud Kotler e 

Keller (2012, p. 129): 

 
O único valor que uma empresa sempre criará é o valor que vem dos 

clientes, os que você já tem e os que terá no futuro. O sucesso das empresas 

está em obter, manter e expandir a clientela. Os clientes são a única razão para 

construir fábricas, contratar funcionários, agendar reuniões e se engajar em 

qualquer atividade empresarial. Sem clientes, não há negócio. 

 

Os clientes são o fator primordial para a existência de uma empresa, pois sem 

quem deseje comprar sua mercadoria, não adianta a empresa oferecer produtos e manter 

as portas abertas. 

De acordo com Bretzke (2003), “existem três tipos de clientes: os clientes 

potenciais, os clientes fieis e os advogados da marca, os quais serão diferenciados a 

seguir:” 

=> Clientes potenciais: pessoas que podem se tornar clientes do produto ou 

serviço, tendo manifestado predisposição de compra. 
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=> Clientes fieis: clientes que estão satisfeitos, tem atitude favorável em relação 

à marca, repetem a compra, mas não concentram a maioria do volume comprado naquela 

marca específica. 

=> Advogados da marca: clientes que, além de repetirem a compra, tem um 

alto envolvimento emocional com a marca e indicam o produto ou serviço a outras 

pessoas. 

Sendo assim, clientes compram produtos da empresa para consumo próprio, 

sendo sem dúvida, a pessoa mais importante para qualquer empresa, pois a empresa 

depende do mesmo para se manter ativa no mercado. O cliente deve ser a razão principal 

para o trabalho das empresas, pois as mesmas devem ser capazes de colocar-se no lugar 

dos clientes e ajudá-los realmente com suas necessidades. 

 

2.5 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

Satisfação é algo que está ligado à qualidade do produto e ou serviço oferecido. 

Quem percebe isso é somente quem consome. Não adianta uma empresa ter produtos ou 

serviços com excelente qualidade, se ao serem oferecidos ao público alvo, os mesmos não 

conseguirem perceber. Para satisfazer necessidades, anseios e expectativas de clientes, a 

empresa deve conhecer suas principais necessidades, anseios e expectativas.  

A satisfação do cliente dependerá de se o mesmo perceber que a empresa 

empenhou-se em descobrir o que ele necessitava e desenvolveu o produto adequado para 

cada tipo de necessidade. 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 134): 

 

Satisfação é o sentimento de prazer ou decepção que resulta da 

comparação entre o desempenho percebido de um produto e as expectativas do 

comprador. Se o desempenho dos produtos não alcançar as expectativas, os 

clientes ficarão insatisfeitos. Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se o 

desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 

encantado. Empresas inteligentes medem sistematicamente a forma como 

tratam seus clientes, identificando os fatores que moldam sua satisfação e 

modificando as operações e ações de marketing como resultado disso. 

 

A satisfação do cliente depois de adquirir um produto, depende do desempenho 

da oferta em relação às suas expectativas. Se o desempenho após a compra de um produto, 

não for alcançado, o mesmo ficará insatisfeito. A empresa que oferecer produtos de 

qualidade para alcançar as expectativas e saciar as necessidades e desejos dos clientes 
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está dando o primeiro passo para conseguir sua permanência no mercado, através de uma 

vantagem competitiva. 

A satisfação deve ser um processo contínuo, pois os clientes sempre procuram 

informações sobre o produto ao entrar na loja, por isso é importante, que os vendedores 

tenham conhecimento da sua atividade, de modo que possam satisfazer de forma rápida 

e eficaz as dúvidas dos clientes, conquistando-os e fidelizando-os, além de induzirem seus 

clientes a realizarem a compra. 

De acordo com Kotler e Keller (2012), “um cliente altamente satisfeito 

permanece fiel por mais tempo, compra mais a medida em que a empresa lança produtos 

ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da empresa, dá menos atenção a marcas e 

possui menor sensibilidade ao preço.” 

A principal preocupação das organizações deve ser em relação a satisfação dos 

clientes: as organizações devem ofertar produtos e serviços que satisfaçam as 

expectativas de seus consumidores, é uma estratégia das organizações para conquistar 

seus objetivos, sendo seu maior propósito e a única maneira de a empresa sobreviver no 

mercado. 

 

Não é porque um cliente está satisfeito com um produto ou serviço 

que ele irá ser leal com a empresa, afinal um cliente nunca estará totalmente 

satisfeito. Satisfazer clientes significa saber o que ele quer ou deseja, e a grande 

maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer. Para isso, é preciso 

investir em pesquisas motivacionais e tecnológicas, além de melhorar 

continuamente o desempenho dos produtos ou serviços da organização 

(COBRA, 2009, p. 24). 

 

A procura contínua da satisfação tem como objetivo avaliar a permanência do 

cliente nas organizações, provocando a fidelização dos clientes. Quanto mais satisfeitos 

os clientes estiverem, mais fieis as empresas eles serão. A empresa deve ouvir as 

reclamações dos clientes, pois estas são as melhores oportunidades para a evolução em 

relação a seus concorrentes. Se a empresa prestar a devida atenção nas reclamações, pode 

criar diversas estratégias que irão atender as reais necessidades dos clientes, pois os 

mesmos possuem ampla visão do produto. São as pessoas que utilizam e sabem se o 

mesmo irá realmente satisfazer seus desejos e necessidades, além de atender suas 

expectativas.  

A satisfação dos clientes é importante para as organizações, pois se torna um 

diferencial competitivo vital para as empresas de comércio e serviços. Cada vez mais, as 
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organizações procuram atender as necessidades de seus clientes, para obter sucesso e até 

mesmo garantir a sobrevivência do negócio. Um cliente satisfeito é a melhor fonte de 

propaganda, pois divulgará sua experiência com seu círculo de relações, fazendo com que 

a empresa atraia ainda mais clientes, fortalecendo este vínculo. 

 

2.5.1 Atendimento ao Cliente 

O atendimento ao cliente é de vital importância para todas as organizações, pois 

é a porta de entrada do cliente a empresa. 

Segundo Kotler (2000), “o atendimento ao cliente envolve todas as atividades 

que facilitam aos clientes o acesso às pessoas certas dentro de uma empresa para 

receberem serviços, respostas e soluções de problemas de maneira rápida e satisfatória.” 

A qualidade no atendimento é a porta de entrada de uma empresa, pois a 

qualidade no atendimento é um fator primordial para uma empresa. Em um cenário em 

que, cada vez mais, as empresas estão disputando pela preferência de um mesmo cliente, 

a qualidade no atendimento se tornou fundamental. O atendimento é essencial para o 

sucesso da organização, sendo que se for bem atendido o cliente será fiel a empresa, e 

trará consigo mais clientes. Se não for bem atendido, com certeza irá procurar a 

concorrência e divulgar essa má informação para seu círculo de amigos. 

Hopson nos diz que “o melhor atendimento de todos não é você sorrir para o 

cliente, mas conseguir que o cliente sorria para você.” 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 9), “o consumidor escolhe entre 

diferentes ofertas considerando qual parece proporcionar o maior valor. O valor é a 

relação entre a somatória dos benefícios tangíveis e intangíveis proporcionados pelo 

produto e a somatória dos custos financeiros e emocionais envolvidos na aquisição do 

produto.” 

Os clientes criam uma expectativa de valor sobre a compra de um produto, 

buscando o maior valor possível dentro do custo que irá ter. Para o cliente ficar satisfeito 

com sua compra, ele precisa que suas expectativas sejam atendidas. De acordo com 

Kotler:  

  

Os clientes avaliam qual oferta proporciona maior valor. Os clientes 

procuram sempre maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos 

envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. 

Eles formulam uma expectativa de valor e agem com base nela. A 
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probabilidade de satisfação e repetição da compra depende da oferta atender 

ou não a essa expectativa (KOTLER, 2006, p. 139). 

 

Os clientes buscam os produtos diferenciados que atendam às suas expectativas, 

e se encontrarem isto, estarão dispostos a pagar pelo valor que o produto irá oferecer, 

atendendo suas necessidades. Os mesmos estimam qual oferta eles acreditam que 

entregará o maior valor percebido e agem com base nisto. 

 

2.5.2 Medidas de Satisfação dos Clientes 

As empresas devem medir a satisfação dos seus clientes para perceber quais as 

estratégias de marketing devem ser modificadas para conquistar e atrair os clientes. Se os 

clientes não estiverem satisfeitos, de nada adianta investir em marketing, pois 

provavelmente as estratégias não irão gerar nenhum resultado.  

Segundo Kotler e Keller (2012, p.135), “pesquisas periódicas podem monitorar 

diretamente a satisfação do cliente, e perguntas adicionais podem medir a intenção de 

recompra e a probabilidade ou disposição de recomendarem a empresa aos amigos.” 

De acordo com os mesmos autores, “compreender o mercado é crucial para o 

sucesso do marketing. As pesquisas de marketing são atividades sistemáticas de 

concepção, coleta, análise e edição de relatório de dados e conclusões relevantes sobre 

uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa.” 

Além de uma pesquisa de marketing conseguir medir os níveis de satisfação dos 

clientes, ela pode sugerir ideias sobre bens ou serviços, pois um cliente antigo custa 

menos para ser atendido do que um cliente novo, uma vez que as transações acabam se 

tornando rotineiras. Um cliente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra mais à 

medida que a empresa lança produtos, dá menos atenção a marcas e a concorrência e 

possui menor sensibilidade ao preço. 

De acordo com a American Society for Quality Control, retirado do livro Kotler 

e Keller (2012, p. 137), “qualidade é a totalidade dos atributos e características de um 

produto que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas.” A empresa 

fornece qualidade sempre que seu produto atende às expectativas dos clientes ou as 

excede. 

A qualidade é a chave para a criação de valor e para a satisfação do cliente. O 

cliente irá perceber a qualidade dos produtos, sua durabilidade, não se importando com o 

valor a ser pago. 
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2.5.3 A Importância da Informação para o Cliente 

Manter os clientes satisfeitos é um dos maiores desafios enfrentados atualmente 

pelas empresas. O cliente possui uma vasta diversidade de marcas e produtos para 

satisfazer sua necessidade. Quanto mais informações tiverem a respeito do produto, mais 

atraído para a compra irá ficar, sabendo que o produto irá satisfazer seu desejo. 

De acordo com Carvalho (2000), “informação é o conjunto de dados que, se 

fornecido sob a forma e o tempo adequados, melhora o conhecimento da pessoa que 

recebe, e a habilita a desenvolver melhor as atividades, ou a tomar as melhores decisões.” 

Para contribuir com este conceito, Chiomento (2011), complementa que: 

 

O recurso fundamental para alavancar qualquer empresa, é, sem 

dúvida, a informação. A necessidade de informação clara, concisa e bem 

trabalhada é questão de sobrevivência, já que a globalização e a evolução 

tecnológica têm transformado radicalmente a forma como as empresas e seus 

consumidores se relacionam. 

 

Cada vez mais, os consumidores possuem diversas opções de produtos e 

serviços. Para isto é importante que a empresa tenha informação sobre seus clientes, seus 

desejos e suas necessidades, para assim satisfazê-los, e é de vital importância para os 

clientes obterem informações sobre os produtos ou serviços, a fim de saber qual a melhor 

opção para satisfazer seu desejo. 

 

2.5.4 Desejos e Expectativas dos Consumidores 

Toda compra possui um motivo, um desejo. A empresa vende produtos ou 

serviços para atender desejos, para assim poder utilizar o mesmo nas ações de marketing 

que deseja realizar, atraindo o mesmo para a compra, e gerando muitas expectativas sobre 

o produto, que só poderão ser saciadas após a compra do mesmo. 

Fava (2009), diz que: 

 

As empresas terão necessariamente que se concentrar não somente 

em exceder as expectativas de seus clientes, mas principalmente em 

surpreendê-los a cada instante. Para isso deverão desenvolver estratégias que 

criem valor para o cliente e principalmente, criar proposições para que ele 

possa perceber claramente o conjunto de benefícios que irá receber. 

 

A imagem de uma empresa está relacionada às expectativas que seu cliente 

possui. A empresa deve interagir com o cliente, no sentido de atender as suas necessidades 
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e expectativas, buscando assim satisfazer seus desejos, a um preço que o cliente esteja 

disposto a pagar e gerando lucro para a empresa. 

Noronha (2013) cita que: 

 

Uma vez identificado o seu público e mercado alvo e definidos os 

benefícios e diferenciais competitivos da sua oferta, é fundamental que você 

busque entender da forma mais plena possível quais são não apenas as 

necessidades dos seus clientes, mas principalmente os desejos e sonhos que o 

movem em direção à compra do seu produto ou serviço. 

 

A expectativa do consumidor é o que o cliente espera obter de um produto para 

satisfazer suas necessidades. A expectativa caracteriza-se a partir dos desejos com 

experiências anteriores, propaganda ou indicação de amigos. Sendo assim, estes desejos 

farão com que o cliente procure o produto que julgue mais adequado para satisfazer suas 

expectativas. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho compreende características qualitativas e quantitativas para melhor 

análise dos resultados. A pesquisa baseada na documentação é com revisão bibliográfica 

em livros, revistas, artigos científicos e busca em sites especializados. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais, sendo baseada na exploração dos dados para verificação do problema a ser 

estudado. Segundo Minayo: 

“A pesquisa qualitativa trata-se de uma atividade da ciência, que 

visa a construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais 

em um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o 

universo de crenças, valores significados e outras relações que não podem ser 

reduzidas à operacionalização de variáveis.”  

 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, 

traduzindo em números as opiniões e informações, para assim poder classificá-las e 

analisá-las, requer o uso de recursos e técnicas estatísticas como percentagem, média, 

mediana. Segundo Fonseca (2002), “a pesquisa quantitativa, tem suas raízes no 
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pensamento positivista lógico e tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica 

e os atributos mensuráveis da experiência humana.”  

Quanto à natureza, este trabalho classifica-se como teórico empírico, pois foi 

realizada uma pesquisa para análise de dados sobre a opinião dos clientes da empresa A 

Babillônia, localizada no município de Tapejara-Rio Grande do Sul. Segundo Fachin 

(2006), “o conhecimento empírico se adquire na vida cotidiana, e é fundamentado apenas 

em experiências vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para outra, fazendo parte das 

antigas tradições. Esse conhecimento deriva de experiências casuais, por meio de erros e 

acertos, sem a fundamentação de postulados metodológicos.” 

A pesquisa serve para medir os níveis de satisfação dos clientes com a empresa 

A Babillônia, sendo feita uma análise sobre o mix de marketing, além de descobrir os 

novos desejos dos mesmos. 

De acordo com os objetivos propostos neste trabalho, foi feito um estudo de caso 

exploratório para medir os níveis de satisfação dos clientes em relação a preço, produto, 

praça e promoção, além de identificar como está o mix de marketing da empresa.  

A técnica de pesquisa instrumental foi realizada através da aplicação de um 

questionário para os clientes da empresa A Babillônia. Segundo Malhotra (2004, p. 274), 

“um questionário é a técnica estruturada para coleta de dados, o qual consiste em uma 

série de perguntas escritas ou verbais que um entrevistado deve responder.”  

Fonseca (2002), nos diz que “um estudo de caso visa conhecer em profundidade 

o como e o porquê de uma determinada situação que supõe ser única em muitos aspectos, 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico.”             Será feito 

um estudo de caso para identificar possíveis melhorias na empresa, pois o estudo de caso 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou seja, dos 

clientes da empresa a ser estudada.  

A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica nos livros, 

artigos, publicações e acesso à internet em sites especializados no assunto. Nesta pesquisa 

foram utilizados os métodos dedutivo e indutivo. 

O método dedutivo é o método que nos diz que a razão é capaz de levar ao 

conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios reconhecidos como evidentes e 

irrecusáveis. As conclusões decorrem puramente da lógica, é uma construção lógica que 

parte de duas premissas, que são pressuposições, e delas se extrai uma terceira, que será 

a conclusão. 
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O método indutivo é o inverso do dedutivo, parte da coleta de dados particulares, 

produzindo assim uma generalização, a qual é baseada a partir da análise de casos 

concretos confirmadores de uma determinada realidade. Utilizando-se esse método, 

busca-se conhecer as causas de um fenômeno através de sua observação.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p.86): 

 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 

argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo 

do que o das premissas nas quais se basearam. 

  

Segundo Mezzaroba e Monteiro (2003, p. 65), “a questão fundamental da 

dedução está na relação lógica que deve ser estabelecida entre as proposições 

apresentadas, a fim de não comprometer a validade da conclusão.” 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A amostragem é uma etapa de grande importância no delineamento de uma 

pesquisa capaz de determinar a validade dos dados obtidos. Segundo Mattar, “sua ideia 

básica refere-se à coleta de dados relativos a alguns elementos da população e sua análise, 

que pode proporcionar informações relevantes sobre toda a população.” 

Para a seleção da amostra deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa não 

probabilístico, pois as amostras da mesma não puderam ser estimadas. De acordo com 

Mattar, “a amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

entrevistador em campo.” 

Para a seleção da amostra não probabilística as amostras da mesma não puderam 

ser estimadas. Dessa forma foi efetuada a aplicação do questionário, aos clientes que 

frequentaram a empresa, onde a mesma foi feita pelo método de amostra acidental 

formada por elementos que surgiram à medida que a pesquisa foi desenvolvida até se 

completar o número de elementos desejados da amostra. 

Dimensionamento da Amostra:  

Cálculo do Tamanho Mínimo da Amostra: Conforme Barbetta (2001, p. 60), temos: 
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N= Tamanho da população 

EO= Erro amostral tolerável 

NO= primeira aproximação do tamanho da Amostra 

n= Tamanho da Amostra 

O número de clientes que devem responder o questionário foi calculado através 

dos clientes ativos da empresa, que atualmente são 2170 (dois mil, cento e setenta) 

clientes. Foi retirada uma amostra com erro amostral tolerável em até 10%, sendo 

estimado mínimo de 96 (noventa e seis) pesquisas aplicadas.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a pesquisa, foi utilizado o método de questionário, sendo um conjunto de 

perguntas elaboradas para identificar informações sobre as percepções dos indivíduos que 

frequentam a empresa. De acordo com Marconi e Lakatos (2010), “questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.” 

As perguntas foram fechadas e de múltipla escolha, porém, algumas questões 

podem ser consideradas abertas, pois o entrevistado pode contribuir com o que deseja 

responder, possibilitando ao pesquisador alcançar um maior número de informações em 

menor tempo, facilitando a tabulação dos dados alcançados.   

Os dados obtidos através desta pesquisa são dados primários, pois serão gerados 

pelo pesquisador para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta. 

A amostragem da pesquisa foi feita de forma aleatória em um período de quinze 

dias, de 03 a 18 de julho, aos clientes que procuraram a empresa e estiveram dispostos a 

responder o questionário. Caso a amostragem mínima não fosse atendida neste período, 

o período de aplicação da pesquisa poderia ser estendido por mais quinze dias.  

Na pesquisa aleatória, todos os componentes da população tiveram a mesma 

chance de participar da pesquisa, respondendo as questões somente quem estivesse 

disposto, sendo voluntário.  

n0 =  
E0

2 

1 

N + n0 

N . n0 
n =  



34 

 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram juntados e lançados em programas 

como excel para tabulação. Os dados obtidos foram quantificados em planilhas.  

A coleta de dados foi feita por meio do método de questionário, sendo uma 

pesquisa quantitativa. Após esta etapa, os dados foram interpretados e analisados para 

levantamento de dados, gerando conclusões sobre a pesquisa. 

Os dados foram colocados em planilhas no excel, e assim foram  feitos gráficos 

para facilitar a análise e interpretação dos mesmos, gerando assim uma apresentação 

gráfica para melhor entendimento. 

 A análise dos dados tem por objetivo organizar os dados de forma que fique 

possível o fornecimento das respostas para o problema proposto.  

 

 

4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: Tamanho e Tamanho Ltda 

Nome Fantasia: A Babillônia 

CNPJ: 92.354.620/0001-47 

Inscrição Estadual: 138/0022859 

4.2 ENDEREÇO 

Rua Santo Canali n°590 – Centro- Tapejara -RS 

CEP: 99950-000 

Telefone: (54) 3344 2255 ou (54) 3344 1918 

Site: www.tamanhoetamanho.com.br 

 

4.3 NATUREZA DO NEGÓCIO 

A A Babillônia é uma empresa familiar que tem por finalidade ofertar e vender 

praticamente toda a linha de livraria, bazar, brinquedos, lãs e linhas. Atualmente conta 

com oito funcionários. A empresa é considerada limitada, com gestão familiar, atendendo 

a diversas cidades da região, sendo de âmbito regional. 

http://www.tamanhoetamanho.com.br/
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4.4 MISSÃO DA EMPRESA 

Segundo Vasconcelos (2008, p.19), “a missão comunica o que se pode 

efetivamente esperar da organização. Representa um compromisso expresso da entidade 

com seus pares, devendo ser motivadora, realista, clara e refletir a vocação essencial da 

entidade.” 

A missão da empresa A Babillônia é trabalhar para melhorar o atendimento aos 

seus clientes, tentando sempre proporcionar mais conforto e agilidade em seus serviços.  

 

4.5 VISÃO DA EMPRESA 

De acordo com Vasconcelos (2008, p. 21), “o conceito de visão está relacionado 

com o que a organização deseja ser no futuro, sua posição ideal. A visão na verdade, 

representa uma projeção das possíveis oportunidades no futuro, visando uma 

concentração adequada de esforços.” 

A visão da empresa A Babillônia é desenvolver novos produtos, fortalecer sua 

posição no mercado e proporcionar maior acesso à cultura aos seus clientes. 

 

4.6 VALORES DA EMPRESA 

A empresa participa de campanhas que valorizem a leitura, além de Feiras do 

Livro, além de trazer seguidamente para a cidade a Carreta do Livro, e promoções de 

incentivo à leitura. 

4.7 OBJETIVOS DA EMPRESA 

A empresa A Babillônia busca ser referência na cidade de Tapejara em sua área 

de atuação, oferecendo um amplo acervo de produtos, e informações que melhor atendam 

às necessidades de seus clientes, estimulando os mesmos a terem novos desejos. 

 

4.8 HISTÓRICO DA EMPRESA 

Em junho de 1985 a A Babillônia iniciou suas atividades como loja de 

armarinhos, livraria, bazar, brinquedos e revisteira na Rua do Comércio em sala alugada. 

Após mudou-se para a Rua Independência, atual Farmácia Agafarma e em 1990 instalou-

se definitivamente para seu atual endereço na Rua Santo Canali, nº 590 em prédio próprio. 
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Após a sua instalação em prédio próprio, realizou diversas campanhas, 

promoções, Feiras do Livro, contribuindo para o desenvolvimento da cultura no 

município de Tapejara e região.  

Com as diversas empresas existentes na cidade atualmente, existem alguns 

concorrentes em cada setor da empresa, sendo que no ramo de papelaria os concorrentes 

são a Livraria Papel e Cia e a Ilha do Papel, mas ambas com menor tempo de atuação no 

mercado. No ramo de bazar, o principal concorrente, segundo os donos da empresa é a 

Dalzotto e Benetti. No ramo de brinquedos, a Plastipel e no segmento de lãs e linhas, as 

empresas Pontos e Bordados e Zig e Zag. 

 

4.9 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

 De acordo com Cury (2000, p.116), “a organização é um sistema planejado de 

esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e 

deveres e tarefas a executar.”  

A empresa A Babillônia é uma empresa limitada, com gestão familiar, que tem 

como principal objetivo oferecer lãs, linhas, bazar, brinquedos e diversos materiais no 

ramo de livraria. 

 Ao passar dos anos, a empresa conquistou sua instalação em prédio próprio, além 

de ampliar o seu ramo de atuação. Sempre realizou diversas campanhas para contribuir 

com a formação cultural de seus clientes e da população em geral. 

 A empresa possui 500 metros quadrados de área construída, sendo divididos em 

200 metros quadrados a loja, 200 metros quadrados de sobreloja e 100 metros quadrados 

de estoque no terceiro piso. 

 A mesma possui um ambiente de trabalho agradável, em boas condições, onde são 

feitas as manutenções necessárias tais como limpeza, organização, sistemas elétrico, 

hidráulico e de monitoramento.  

  

4.9.1 Localização e Layout da Empresa  

 A empresa A Babillônia está localizada no centro da cidade de Tapejara-RS, como 

pode ser visto na figura 2, a figura 3 nos mostra o ambiente interno da mesma. 
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Figura 2: Fachada da Empresa 

 

Figura 3: Vista Interna da Empresa 

 

4.9.2 Características do Quadro Funcional 

Atualmente, a empresa conta com oito funcionários. O recrutamento da empresa é feito 

através de uma entrevista dos candidatos com os sócios da empresa, que decidirão pela 

contratação ou não do mesmo. O treinamento é feito durante o dia a dia na empresa, mas 

avaliação, incentivo, rotatividade e absenteísmo não são índices controlados na empresa. 
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A parte financeira da empresa está em estruturação, mas atualmente são feitos 

apenas relatórios mensais, que abrangem somente os valores de vendas e recebimento de 

prestações dos clientes. 

 

4.9.3 Organograma da Empresa 

 O organograma da empresa mostra os níveis hierárquicos que a empresa possui, 

como pode ser visto na figura 4. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organograma da Empresa 

Fonte:  A empresa 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A apresentação dos resultados serviu para identificar as opiniões dos clientes 

sobre a empresa, e descobrir as possíveis melhorias que os mesmos sugerem para o 

aperfeiçoamento do atendimento e satisfação das necessidades. 

 

Sexo dos entrevistados 

 
Gráfico 1: Sexo dos Entrevistados 

Fonte: A autora 
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 Dos clientes entrevistados, 68,75% são do sexo feminino, sendo que as mulheres 

acabam frequentando mais a empresa, buscando alternativas que satisfaçam suas 

necessidades e da família. 

 

Idade 

 
Gráfico 2: Idade dos Entrevistados 

Fonte: A autora 

 A maior parte dos clientes entrevistados possui idade entre 21 e 30 anos, por serem 

jovens, frequentarem a faculdade, e precisarem de serviços de xérox, papelaria, livraria. 

Os clientes entre 11 a 20 anos são 23,96%, que são adolescentes que estão em busca de 

material escolar e livros. 12,5 % dos clientes possuem idade entre 31 a 40 anos. Com 

idade entre 41 e 50 anos, a empresa possui 10, 43% de seus clientes, 5,2% possui acima 

de 50 anos e a empresa não possui clientes com faixa etária entre 0 e 10 anos que 

responderam a pesquisa. 
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Renda 

 

Gráfico 3: Renda dos Entrevistados 

Fonte: A autora 

 A maior parte dos entrevistados da pesquisa (41,7%) possuem renda entre 1 e 2 

salários, sendo pessoas que trabalham e estudam. Apenas 3,80 % dos entrevistados 

possuem renda acima de quatro salários.  

 

Bairro 

 

Gráfico 4: Bairro dos Entrevistados 

Fonte: A autora 

As pessoas que responderam a pesquisa residem em maior parte no centro da 

cidade, sendo que a empresa possui clientes que moram em diversos bairros na cidade, 
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no interior e em cidades vizinhas como Vila Lângaro, Santa Cecília, Charrua, Água Santa, 

entre outras. 

 

Quanto ao atendimento da empresa A Babillônia, como você definiria? 

 

Gráfico 5: Quanto ao atendimento da empresa A Babillônia, como você definiria? 

Fonte: A autora 

 Os clientes da empresa consideram o atendimento bom, mas uma boa parte 

contribuiu com a opinião de que o atendimento é regular, talvez por que os vendedores 

não conseguem convencer que o produto possua todas as características que o mesmo 

procura, fazendo com que o cliente não realize a compra. 
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Quanto à qualidade dos produtos da empresa A Babillônia, você considera? 

 

Gráfico 6: Quanto à qualidade dos produtos da empresa A Babillônia, você considera? 

Fonte: A Autora 

Os clientes da empresa A Babillônia consideram os produtos disponíveis na 

empresa bons e excelentes, sendo que alguns consideram a qualidade ruim por não 

encontrarem a marca ou produto desejado, e nenhuma pessoa considerou a qualidade dos 

produtos ruim. 

 

Em sua opinião, a empresa possui diversidade em seus produtos? 

 

Gráfico 7: Em sua opinião, a empresa possui diversidade em seus produtos? 

Fonte: A autora 

  

 A maior parte dos clientes da empresa A Babillônia considera que a empresa 

possui diversidade em seus produtos, mas alguns deles (8,33%) acreditam que a empresa 
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pode melhorar buscando produtos e marcas diferenciadas, e investir mais em materiais 

para desenho, papéis, nanquins, grafites, pois a empresa consegue por encomenda e os 

estudantes de engenharia, arquitetura, e outras áreas só encontram seus materiais em 

Passo Fundo.  

 

Quanto à localização, você considera a empresa? 

 

Gráfico 8: Quanto à localização, você considera a empresa? 

Fonte: A autora 

 Os clientes consideram a empresa bem localizada, pois a mesma se encontra no 

centro da cidade de Tapejara, sendo de fácil acesso para as pessoas. 
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Em relação aos preços praticados pela empresa, classifique-os comparando a 

concorrência. 

 

Gráfico 9: Em relação aos preços praticados pela empresa, classifique-os comparando a concorrência 

Fonte: A Autora 

Os preços praticados pela empresa A Babillônia são considerados iguais aos da 

concorrência, mas alguns clientes consideram os preços superiores, e assim realizam 

compras pela internet ou em cidades vizinhas. 

 
 

    

Quanto às condições de pagamento oferecidas pela empresa, você considera? 

 

Gráfico 10: Quanto às condições de pagamento oferecidas pela empresa, você considera? 
Fonte: A Autora 

 A maior parte dos clientes da empresa A Babillônia considera as condições de 

pagamento boas, sendo que alguns consideram regulares e outros excelentes. A empresa 
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poderia trabalhar por exemplo, com o Banricompras, pois a maioria dos professores 

necessita de seus serviços, e possui este cartão. 

 

Dos motivos a seguir, aponte o que faz você retornar a empresa? 

 

Gráfico 11: Dos motivos a seguir, aponte o que faz você retornar a empresa? 
Fonte: A autora 

 Os motivos de retorno à empresa são diversos, mas a maioria dos clientes retorna 

devido à qualidade dos produtos encontrado e por gostar das formas de pagamento da 

empresa. Alguns clientes retornam devido a boa localização e por considerarem que a 

empresa possui um bom atendimento. Diversos clientes manifestaram que retornaram a 

empresa por ser a única com venda de livros na cidade e é uma empresa de referência e 

tradição, que já faz parte da cultura local de nossa cidade, e nenhum dos respondentes 

retorna à empresa devido às formas de pagamento. 
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No geral, como você definiria o seu nível de satisfação com a empresa? 

 

Gráfico 12: No geral, como você definiria o seu nível de satisfação com a empresa? 
Fonte: A autora 

 A empresa A Babillônia possui tradição e referência em livraria, bazar, 

brinquedos, lãs e linhas, sendo que consegue atender as expectativas da maioria dos seus 

clientes (68,75%), alguns clientes se mostraram muito satisfeitos com a empresa (12,5%) 

e alguns clientes se mostraram indiferentes, pois só procuram a empresa no momento que 

não encontram o que desejam em outro lugar. 

A empresa atende em sua maioria o público feminino, com idade entre 21 e 30 

anos, sendo que possuem uma renda entre um e dois salários, e que moram em diversos 

bairros da cidade, atendendo principalmente, o centro da cidade. 

 Os clientes consideram tanto o atendimento quanto a qualidade dos produtos da 

empresa bons, sendo que alguns acreditam que a empresa possui diversidade em seus 

produtos, e uma parte acredita que a empresa possa melhorar, considerando a empresa 

bem localizada. 

 Os entrevistados acreditam que a empresa possui preços iguais a concorrência, 

possuindo condições de pagamento boas, e retornam a empresa devido à qualidade dos 

produtos e a facilidade das formas de pagamento, sendo que estão satisfeitos com a 

empresa. 
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6 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 Segundo pesquisa realizada para o trabalho, a maior parte dos entrevistados possui 

preferência pela empresa devido ao seu bom atendimento, que mesmo sendo considerado 

um ponto positivo, pode ser constantemente aprimorado com palestras e cursos que 

motivem os vendedores da empresa, ensinando novas técnicas de venda, de como 

conquistar os clientes, buscando parcerias com associações comerciais. 

 Sugestão 1: A qualidade dos produtos da empresa é considerada boa, mas é viável 

para a empresa buscar fornecedores diferenciados, que criem novas opções e atendam as 

principais expectativas de seus clientes, possuindo novas marcas. Os mesmos consideram 

que a empresa possui diversidade em seus produtos, mas conforme sugestões nas 

pesquisas acreditam que a empresa poderia investir mais em materiais específicos para as 

áreas de engenharia e arquitetura, pois as pessoas só encontram este material em Passo 

Fundo ou sob encomenda, e muitas vezes precisam do mesmo com urgência. 

 Sugestão 2: Como em todo segmento, a entrada de novos concorrentes aliada a 

produtos novos e com qualidade diferenciada pode ser uma grande ameaça para qualquer 

empresa por mais estabelecida que possa ser a relação entre o cliente e a empresa, assim 

buscar novos fornecedores e produtos, além de novos nichos de mercado é uma questão 

que pode ser melhorada, pois a maioria dos clientes consideram o preço da empresa igual 

ao da concorrência, porém muitos acabam comprando até pela internet devido à diferença 

de preço, mesmo tendo que esperar mais tempo para contar com o produto, ou ao invés 

de a empresa buscar novos fornecedores, a mesma pode diminuir sua margem em relação 

ao preço, pois o atendimento é um forte fator que faz os clientes retornarem a empresa.  

Sugestão 3: As condições de pagamento da empresa podem ser aperfeiçoadas, 

ofertando promoções aos clientes em datas comemorativas e na volta às aulas, e muitas 

pessoas acabam reclamando que a empresa não possui o cartão Banricompras, pois a 

maioria dos professores são funcionários públicos, frequentam a empresa e utilizam o 

mesmo, e às vezes acabam não comprando na empresa por este motivo.  

Sugestão 4: Conforme sugestões dos clientes a empresa pode ter maior 

diversidade em lãs e linhas, pois muitas vezes acabam comprando em seus concorrentes 

por não encontrarem o que desejam na empresa. Mas esta é uma questão que deve ser 

muito bem analisada, para que a empresa faça uma segmentação de mercado, focando nas 

principais áreas que deseja trabalhar.  
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Sugestão 5: Os clientes sugerem que a empresa possua maior diversidade em 

livros e revistas especializadas, porém a empresa deve avaliar esta questão, pois possuir 

diversos livros e revistas de áreas específicas não sabendo qual irá satisfazer melhor a 

necessidade do seu cliente pode ser inviável, sendo mais apropriado a encomenda destes 

livros. 

Sugestão 6: Outra sugestão de alguns clientes é que a empresa foque mais em dois 

ou três segmentos para não poluir o ambiente. Esta é uma questão que deve ser estudada, 

pois a empresa precisa ter materiais diferenciados e inovadores para atrair os clientes que 

sempre exigem novidades. 

Sugestão 7: A empresa deve continuar inovando e buscando diferenciais para 

contribuir com a cultura das pessoas, como vem fazendo, pois já criou um local para 

leitura, e é a única empresa da cidade com venda de livros, o que faz muitos clientes 

retornarem, pois a leitura é um hábito que vem crescendo consideravelmente.  

Sugestão 8:  A empresa deve fazer mais promoções em datas comemorativas, e 

diversas ações de divulgação para que as pessoas tenham ainda mais vontade de 

frequentar e conhecer a empresa, pois muitas pessoas de fora vem morar em nossa cidade 

e muitas vezes, nem sabem que a empresa existe e oferece diversos serviços.  
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7 CONCLUSÃO 

Ao concluir este trabalho, após analisar e discutir os dados, sugerindo um plano 

de melhorias é possível verificar algumas considerações sobre a temática pesquisada 

resultante do trabalho de conclusão do curso de graduação em Administração. 

No decorrer deste estudo, foi possível compreender que uma empresa é uma forma 

organizacional que reúne recursos para o desenvolvimento de produtos e serviços, 

buscando sempre o nível mais alto de desempenho, visando conquistar e fidelizar o seu 

público-alvo. 

Com o referencial teórico, pode-se observar que os clientes são os parceiros mais 

importantes de uma empresa, pois podem ser considerados os principais elementos em 

um contexto organizacional, pois a sobrevivência da empresa no mercado depende destes. 

Conclui-se também, que o atendimento é um dos principais diferenciais de 

competitividade, pois as organizações que oferecem um atendimento de qualidade 

conseguem ganhar um maior potencial no mercado. A empresa A Babillônia oferece um 

bom atendimento, além de produtos e preços diferenciados. O elevado índice de 

competitividade faz com que as empresas busquem estratégias que a diferencie das 

concorrentes. A pesquisa de satisfação pode ser destacada pela importância da conquista 

de mercado e constituir estratégias empresariais. De acordo com o objetivo, na empresa 

A Babilônia, apesar do grande índice satisfatório dos clientes, foram identificados alguns 

tópicos que podem ser trabalhados como, por exemplo, aumentar a sua força para 

competir com a concorrência existente, inclusive da internet, pois alguns clientes 

sugeriram melhorias que a empresa pode introduzir para que isso se torne realidade. 

Assim pode considerar-se que o objetivo principal deste trabalho, que tinha como 

finalidade a identificação dos elementos que geram a satisfação, além das melhorias 

sugeridas pelos clientes da empresa estudada, foi atingido dentro do seu contexto. 
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ANEXO A: PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Para melhor atender você, nosso cliente, gostaríamos de saber sua opinião. 

=> Sexo: (   ) Feminino         (   ) Masculino 

 

=> Qual a sua idade? 

(   ) 0 a 10 anos   (   )  11 a 20 anos  (  ) 21 a 30 anos (   )  31 a 40 anos (   )  41 a 50 anos    

(  )  acima de 50 anos  

 

=> Qual a sua renda? 

(   ) até 1 salário   (   ) entre 1 e 2 salários (   ) entre 2 e 3 salários (   ) entre 3 e 4 salários      

(  ) acima de 4 salários 

 

=> Qual bairro você mora?      

(    )  Centro    (   ) São Paulo   (    )  São Cristóvão  (   ) Vila Rica    (    ) Treze de Maio       

(    ) Sol Poente   (   ) Outro, Qual? __________________ 

 

=> Quanto ao atendimento da empresa A Babillônia, o que você definiria? 

(   )  Excelente   (   ) Bom    (    ) Regular    (    ) Ruim 

 

=> Quanto à qualidade dos produtos da empresa A Babillônia, você considera? 

(   )  Excelente   (   ) Bom    (    ) Regular    (    ) Ruim 

 

=> Em sua opinião, a empresa possui diversidade em seus produtos? 

(    )  Sim             (     )  Não        (    ) Pode melhorar  , em que? ___________________ 

 

=> Quanto à localização você considera a empresa? 

(    ) Bem localizada            (    ) Mal localizada  

 

=> Em relação aos preços praticados pela empresa A Babillônia, classifique-os 

comparando a concorrência? 

(   ) Superior       (   ) Igual              (   ) Inferior 
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=> Quanto às condições de pagamento oferecidas pela empresa, você considera? 

(   ) Excelentes       (    ) Boas       (    ) Regulares    (    ) Ruins 

 

=> Dos motivos a seguir, aponte o que faz você retornar a empresa? 

(   )  Bom Atendimento  (  ) Qualidade dos produtos   (   ) Bons preços   

(  )  Boa localização     (   ) Formas de pagamento   (   ) Outro, Qual?________________ 

 

=> No geral como você definiria o seu nível de satisfação com a empresa A 

Babillônia? 

(   ) Muito satisfeito       (   ) Satisfeito        (    ) Indiferente     (   ) Insatisfeito 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

 

 

 

 


