
2 
 

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 - Estoril - CEP: 30455-610  BH/MG 
(31) 3319.9500 

 

A QUALIDADE E DIFERENÇAS DO ATENDIMENTO DOS CLIENTES NAS 

REDES DE FAST FOOD 

 

Guilherme Garcia Belem1 

Felipe Alves Souza2 

Estéfano Luís de Sá Winter³ 

 

RESUMO 
 

A satisfação dos clientes é uma das principais formas das organizações 
conquistarem mercado, ocorrendo a partir da captação e relacionamento dos 
mesmos. O objetivo do presente estudo foi estabelecer de que modo a organização 
dos processos de atendimento podem gerar ganhos na percepção positiva dos 
clientes, influenciando suas escolhas de compra. Para desenvolver a pesquisa foram 
utilizadas consultas bibliográficas e aplicação de um questionário contendo 13 
perguntas abrangendo qualidade do serviço e satisfação dos clientes que 
frequentam as redes de fast food McDonald’s e Subway. O estudo proposto teve 
como abordagem a pesquisa quantitativa um método de pesquisa social que utiliza a 
quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, 
mediante técnicas estatísticas. Com base nesse estudo foi sugerido algumas 
oportunidades de melhorias em atender melhor os clientes. Após a aplicação e 
construção do formulário, observou-se claramente que os produtos tem alto valor 
agregado e os clientes, apesar do padrão estabelecido pelas marcas, ainda exigem 
melhorias na organização das filas de atendimento, melhor monitoramento dos 
pedidos e melhor organização do balcão de retirada. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing; Fast Food; Qualidade em Serviço; Vantagem 
Competitiva. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, dirigir uma organização moderna de vendas exige mais do que 

motivar e administrar o pessoal envolvido. Essa exigência se dá devido à 

complexidade dos processos, à dinâmica dos contextos externos e à exigência do 

cliente de adquirir produtos e serviços com qualidade cada vez maior.  
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Por isso, é necessário administrar a qualidade dos serviços prestados. Nos 

dias de hoje, os consumidores buscam cada vez mais adquirir bens e serviços que 

atendam às especificações prometidas e com esta atitude e perfil de consumo 

forçam os empresários a investirem na excelência da qualidade de seus produtos e 

serviços, melhorando assim seus processos para sobreviver no mercado (KOTLER, 

1998). 

Existem vários métodos que podem ser implantados para garantir qualidade 

de um serviço e produto, gerando consequentemente uma vantagem competitiva e 

um diferencial perante a concorrência. Tais métodos garantem uma identificação do 

problema e uma maior possibilidade de análise abrangendo diversas perspectivas.                

Isso permite que, após identificado um problema e tendo o objetivo de eliminá-lo, ou 

pelo menos minimizar seus efeitos negativos, se desenvolva de forma padronizada e 

sistematizada um projeto de melhoria (PORTER, 1998). 

Nesse sentido, esse trabalho investigou a área de prestação de serviço do 

segmento alimentício de fast food. O desafio consiste em estudar a qualidade do 

serviço neste setor, conhecendo oportunidades de melhoria, compreendendo, 

critérios de escolha dos clientes, e oportunidades de melhoria de processos por 

meio da aplicação de uma pesquisa de satisfação  

Desse modo, o problema de pesquisa investigado foi o seguinte: de que modo 

a organização dos processos na área de atendimento das empresas selecionadas 

pode gerar satisfação aos clientes, sendo capaz de diferenciá-la de seus 

concorrentes? Logo, o objetivo geral desse estudo foi estabelecer de que modo a 

organização dos processos de atendimento podem gerar ganhos na percepção 

positiva dos clientes, influenciando suas escolhas de compra. 

Os objetivos específicos são: i) apresentar os conceitos da qualidade na 

prestação de serviço aplicados ao contexto; ii) observando os tipos de processos de 

atendimento; iiii) coletar fatos e dados por meio da pesquisa de satisfação sobre os 

processos categorizados gerando um material para direcionamento deste trabalho; 

iv) a partir dos dados coletados, propor oportunidades de melhoria e explicar os 

critérios de escolha dos clientes. 

Esse trabalho está justificado, na medida em que as empresas que buscam 

obter o sucesso esperado, necessitam se adaptar ao mercado e a seus clientes, 
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oferecendo-lhes o produto ou serviço com a qualidade exigida. Além disso, o 

mercado no setor de fast food tem crescido de forma exponencial gerando cada vez 

mais a necessidade de melhoria nos padrões de serviço de qualidade do 

atendimento. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE MARKETING 

 

O objetivo de toda empresa é gerar lucro, para isso a empresa utiliza do 

marketing e das vendas para realizar seu objetivo. Segundo Futrell, o marketing é 

definido como: “o processo de se planejar e executar a concepção do preço, a 

promoção e a distribuição de bens, serviços e ideias para se criar trocas que 

atendam objetivos individuais e organizacionais”. (FUTRELL, 2008, p.63). 

Trabalhando nos componentes do marketing, principalmente a promoção, 

consegue-se atrair o cliente que busca o produto e o serviço da empresa. “O 

marketing consiste na tomada de ações que provoquem a reação desejada de um 

público-alvo”. (KOTLER, 2000, p.34) 

Também conhecido como o Mix de Marketing, os 4P’s do marketing, que 

formam um conjunto de ferramentas para se alcançar estratégias relacionadas ao 

mercado (KOTLER, 2000). A gestão desse mix é composta por preço, praça, 

produto e promoção, merece atenção específica. 

a) Produto: é tudo aquilo que pode ser oferecido a um mercado para 

satisfazer uma necessidade ou desejo (KOTLER, 2000); 

b) Preço: é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou serviço. O preço 

representa os benefícios que o consumidor visualiza de um produto, logo é apenas 

uma parte do custo total, pois inclui vários outros fatores para tomada de valor 

(KOTLER, 2000); 

c) Praça: após um produto ser produzido, com o seu preço estabelecido, ele 

precisa ser distribuído no mercado até os pontos de vendas. A praça ou distribuição 

de um produto no mercado tem um importantíssimo papel no Mix de marketing, pois 

é a partir da distribuição que o consumidor terá acesso a oferta do produto. Os 

produtos depois de produzidos precisam, portanto, chegar ao consumidor final, e 
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para isso passam por diversos elos da cadeia de distribuição, sendo importante 

destacar os intermediários (revendedores), transportadores e armazenadores que 

fazem a ligação entre a empresa produtora e o consumidor final (KOTLER, 2000); 

d) Promoção: os profissionais de marketing usam estas variáveis para 

estabelecer um plano de marketing. Para o plano de marketing ser bem sucedido, a 

estratégia traçada para os quatro P’s, deve refletir a melhor proposta de valor para 

os consumidores de um mercado-alvo bem definido (KOTLER, 2000).  

Nota-se que esses quatro fatores do mix de marketing estão inter-

relacionados e as decisões em uma área que afetam ações em outra. Pois, por 

exemplo, o uma empresa que escolhe competir com base no preço os outros fatores 

devem ser desenhados para dar suporte a uma estratégia de preço agressiva. 

(KOTLER, 2000). 

Portanto, a gestão de marketing é fundamental para empresas de fast food e 

a correta identificação de suas estratégias permite a análise mais clara dos 

resultados que obtêm junto aos seus clientes por meio de vantagens competitivas.  

Os serviços apresentam características próprias por serem um produto 

intangível, logo faz-se necessário entender o marketing voltado para serviços em 

suas especificidades, antes de uma investigação sobre as vantagens competitivas 

que a organização do atendimento pode promover.  

 

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS 

Para Kotler (1994), serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte 

possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na 

propriedade de nada. A produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. 

Como se pode notar, no âmbito de Serviço, os detalhes e a qualidade fazem a 

diferença. De acordo com Las Casas, os serviços trazem características próprias: 

intangibilidade, inseparabilidade, perfectibilidade e variabilidade. (LAS CASAS, 2006, 

p. 284). Cada um desses elementos deve ser gerenciado de forma integrada com o 

mix de marketing, acima apresentado, entenda o quê cada um deles tem de 

específico:  

a) Intangibilidade: os serviços são intangíveis. Diferentes dos produtos não 

podem ser tocados, provados ou sentidos antes de serem comprados. Enquanto as 
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empresas são desafiadas a acrescentar ideias abstratas para seus produtos, as 

empresas de serviços são pressionadas a colocar ideias físicas a suas ofertas 

abstratas (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).  

b) Inseparabilidade: normalmente os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente, ao contrário dos bens físicos que podem ser fabricados, 

estocados e distribuídos através de revendedores múltiplos. Estes são inseparáveis 

de quem os executa ou fornece, de tal forma que o prestador de serviços e seu 

consumidor fazem parte do próprio serviço (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).  

c) Variabilidade: os serviços são altamente variáveis, uma vez que 

desprendem de quem os fabrica e de onde são prestados. Na formação do serviço, 

seu processo não é visível, e o resultado do serviço é influenciado por um conjunto 

de elementos variáveis. Os compradores de serviços estão cientes desta 

desconformidade de padrão e frequentemente se informarão sobre possíveis 

fornecedores destes serviços através de sistemas de sugestões, reclamações e 

comparação de compras (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).  

d) Perecibilidade: esta característica não permite a estocagem dos serviços; 

estes não são acumulativos e dependem de um consumidor para terem origem. A 

perecibilidade de um serviço não é problema quando a demanda pelo mesmo é 

estável, porque é fácil antecipar sua prestação. Quando a demanda é flutuante as 

empresas enfrentam dificuldades, como acontece nas empresas que lidam com 

demandas cíclicas ou sazonais. Nesta situação, monta-se uma estrutura capaz de 

suportar as variações, o que naturalmente provoca custos de ociosidade para 

momentos de menores demandas. Assim, ao montarem sua estrutura, as empresas 

devem levar em considerações as flutuações para enfrentar cada situação 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1998). 

Considerando serviço um processo social, para Normann (1993), 

administração é a habilidade de dirigir processos sociais. Para ele as organizações 

de serviços são mais sensíveis à qualidade de sua administração do que 

provavelmente qualquer outro tipo de organização. Ainda para Normann (1993), uma 

parcela significativa da administração consiste em identificar os fatores críticos de 

um sistema de serviços específico, projetando maneiras poderosas de controlar e 

manter esses atributos de maneira mais concreta.  
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Por isso é necessário mapear os processos mais relevantes da percepção 

dos clientes buscando sempre as oportunidades para esse feedback afim de 

melhorar o controle na gestão de serviços e gerar vantagens competitivas para o 

estabelecimento comercial.  

 
2.3. VANTAGEM COMPETITIVA  
 

Ao falar de vantagem competitiva, Porter (1998), identifica as forças que 

atuam no mercado. São elas: 

 

a) Rivalidade entre os concorrentes;  

b) Ameaça de entrada de novas empresas (entrantes); 

c) Ameaça de produtos e serviços substitutos; 

d) Poder dos fornecedores; 

e) Poder dos compradores (clientes). 

Esse modelo de análise explica os fatores que influenciam o mercado e que 

afetam o comportamento de compra. Tem como principais objetivos entender o 

ambiente competitivo e identificar ações e estratégias futuras para se obter 

vantagem no mercado (POTER, 1998).  

De acordo com Porter (1998), a Vantagem Competitiva advém do valor que a 

empresa cria para seus clientes em oposição ao custo que tem para criá-la, portanto 

a formulação de uma estratégia competitiva é essencial para a empresa, pois esta 

dificilmente poderá criar condições, ao mesmo tempo, para responder a todas as 

necessidades de todos os segmentos de mercado atendido, proporcionando à 

empresa, desta forma, criar uma posição única e valiosa. 

Ainda segundo Porter (1998), a estruturação da Vantagem Competitiva 

fundamentada na Eficácia Operacional ocorre a partir de uma análise interna 

detalhada dos processos. Tal análise propiciará a identificação das competências 

essenciais da organização, ou seja, será imperativo observar todas as atividades 

exercidas pela empresa, visto que cada uma destas atividades poderá exercer uma 

contribuição para a posição de custos ou geração de valor da empresa. Esta análise 

das atividades deve ser desenvolvida de forma sistemática, utilizando-se como 

ferramenta o conceito de Cadeia de Valores. 
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A Cadeia de Valor de Porter (1998), é um modelo que ajuda a analisar 

atividades específicas através das quais as empresas criam valor e vantagem 

competitiva. Ou seja, é um conjunto de atividades que uma organização realiza para 

criar valor para os seus clientes. A maneira como as atividades dessa cadeia são 

realizadas determina os custos e afeta os lucros.  

O valor total criado para cliente é o conjunto de benefícios que os clientes 

esperam de um determinado produto e serviço (PRIDE, 2001). 

Medir a percepção do cliente quanto ao desempenho do produto é tão relevante, 

tendo em vista que: “Satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em 

relação às expectativas da pessoa” (KOTLER, 1998, p.53). 

Como os produtos e serviços oferecidos por empresas concorrentes são cada 

vez mais similares, oferecendo benefícios equivalentes, é necessário ter um serviço 

de qualidade que iguale e/ou supere suas expectativas, utilizando a qualidade como 

competitivo importante. (KOTLER, 1998) 

 

2.4 QUALIDADE EM SERVIÇO 

Segundo Ishikawa (1993), qualidade é um sistema de métodos de produção 

que produzem economicamente bens ou serviços que atendem aos requisitos do 

consumidor. 

Segundo Carpinetti (2010), a partir dos anos 90 o conceito de qualidade foi 

largamente implementado nas empresas de vários segmentos industriais e de 

serviços brasileiros. A qualidade do serviço diz respeito ao fato de ter serviços e 

instalações corretas, mas se refere também à certeza da adequação daquilo que o 

cliente vivencia como um todo. A qualidade do serviço refere-se ao “pacote” 

completo do serviço, que é formado por três elementos, conforme ressalta Moreira 

(1996): os objetos físicos e tangíveis que são usados dentro do sistema de 

prestação de serviço ou dele removido pelo cliente; o ambiente no qual o serviço se 

dá; o serviço fornecido, que é o tratamento do cliente ou das coisas pertencentes ao 

cliente. 

Portanto, a investigação da qualidade deve ser centrada no consumidor, ou 

seja, na totalidade de aspectos e características de um serviço que proporcionam a 
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satisfação de necessidades declaradas ou implícitas. A qualidade está no nível de 

satisfação entre a comparação efetuada após o serviço, razão pela qual se deve 

investigar os processos de atendimento prestados ao cliente para mensurar a 

qualidade e sua percepção quanto ao serviço (KOTLER, 1994).   

Para estes autores a qualidade percebida pelo consumidor é o julgamento a 

respeito da excelência geral ou superioridade do fornecedor; é uma forma de atitude 

relacionada, mas não equivalente à satisfação e que resulta da comparação das 

expectativas com as percepções de desempenho efetivo, como ressaltam. O que os 

clientes fazem é a comparação dos serviços que recebem com o que deveriam 

receber. A qualidade está no nível de satisfação entre a comparação efetuada após 

o serviço. 

 

3 METODOLOGIA 

Dada as características desta pesquisa pode-se afirmar que será utilizada 

uma metodologia cuja finalidade será a aplicação de um formulário, uma vez que a 

teoria auxilia no entendimento, descrição ou explicação de um problema. Em relação 

à abordagem a pesquisa tem um formato quantitativo.  

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que utiliza a 

quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, 

mediante técnicas estatísticas, tais como percentuais, média, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros (MICHEL, 2005).  

Frequentemente são utilizadas, quando se necessita garantir a precisão dos 

resultados, evitando distorções de análise de interpretação e possibilitando uma 

margem de segurança quanto às inferências, ou seja, é projetada para gerar 

medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. Normalmente 

implica a construção de inquéritos por questionário, onde são contatadas muitas 

pessoas. Também são chamadas de pesquisas fechadas, talvez pelo formato em 

que os dados são coletados: quantificáveis e fechados (MiCHEL,2005).  

Portanto, a pesquisa quantitativa é conseguida na busca de resultados 

exatos, evidenciados por meio de variáveis preestabelecidas, em que se verifica e 

explica a influência sobre as variáveis, mediante análise da frequência de 

incidências e correlações estatísticas. (MICHEL, 2005). 
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Os estudos de pesquisa quantitativa diferem entre si quanto ao método, a 

forma e objetivos. 

 Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São 

exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de 

opinião (BARROS E LEHFELD, 2007). 

A finalidade da pesquisa descritiva é observar, registrar e analisar os 

fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que 

deverá apenas descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se 

estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade operacional. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso onde, 

após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis 

para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema 

de produção ou produto (PEROVANO, 2014). 

A pesquisa descritiva pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudos 

de campo, levantamentos, etc, desde que se estude a correlação de, no mínimo, 

duas variáveis. 

A técnica utilizada neste estudo foi o envio de um formulário que abrangeu 62 

pessoas entre alunos do UNI-BH amigos e familiares dos autores deste trabalho, 

onde apenas 30 pessoas responderam o formulário, sendo 22 pessoas via e-mail e 

18 pessoas in loco. Optou-se por essa forma de distribuição para dar maior 

liberdade aos clientes e também na intenção de ampliar a pesquisa ao máximo e 

abranger o maior número de pessoas possíveis. Foi utilizada Escala de Likert, com o 

objetivo de diagnosticar a gestão de serviço, atendimento e percepção dos clientes 

nas empresas propostas.  

Na escala de Likert (1932), os respondentes precisavam marcar somente os 

pontos fixos estipulados na linha, em um sistema de cinco categorias de resposta 

(pontos) que vão de “aprovo totalmente” a “desaprovo totalmente”. 

http://oferta.vc/omi3
http://oferta.vc/omib
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A pesquisa foi aplicada no mês de março de 2016 com clientes do Subway e 

MCDonald’s, ambas empresas do ramo alimentício de fast food, comparando suas 

opiniões referente à prestação de serviço e qualidade do atendimento oferecido. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS  

O McDonald's é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de 

alimentação do mundo. Presente em 119 países, a rede possui mais de 33 mil 

restaurantes, onde trabalham 1,7 milhão de funcionários que alimentam diariamente 

mais de 64 milhões de clientes. No Brasil, a rede é operada desde 2007 pela Arcos 

Dourados, máster franqueada da marca McDonald’s em toda a América Latina. O 

primeiro restaurante do Brasil foi inaugurado em 1979, em Copacabana, Rio de 

Janeiro. 

Hoje, a marca SUBWAY® é a maior cadeia de sanduíches "submarinos" do 

mundo, com mais de 39 mil unidades em todo o mundo. Os sanduíches Subway se 

tornaram a principal opção para pessoas que procuram refeições rápidas e 

nutritivas, que toda a família pode apreciar. Desde o começo, o CEO da empresa 

tinha uma visão clara do futuro da marca SUBWAY, buscando crescimento, guiados 

pela sua paixão por deliciar os clientes ao servir sanduíches saborosos e feitos 

conforme o pedido. 

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

Para análise desta pesquisa, foram elaboradas 13 perguntas abrangendo 

qualidade do serviço e satisfação dos clientes que frequentam as redes de fast food 

McDonald’s e Subway. 

O questionário foi aplicado aos alunos do curso de Administração de Empresa 

do Centro Universitário de Belo Horizonte, amigos e parentes dos autores desse 

artigo.   

Segundo Gil (2002), um questionário possibilita identificar os fatores negativos 

para a qualidade no atendimento. A aplicação do questionário garante o anonimato 

das respostas; permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem 
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mais conveniente, não expõe os pesquisadores a influência das opiniões e do 

aspecto pessoal do entrevistado.  

Após a aplicação do questionário, podemos apurar que 62% dos clientes do 

McDonald’s e Subway são do sexo masculino e 48% feminino, de diferentes faixas 

etárias. 

Avaliando as respostas relativas à disponibilidade de informações dos 

produtos, podemos identificar que 60% dos entrevistados qualificaram como ótimo e 

excelente a disponibilidade de informações sobre produtos fornecidos pela marca 

McDonald’s, enquanto 57% da rede Subway. O valor apresentado relativo à 

satisfação do cliente não é tão satisfatório podendo ser melhorado, pois, conforme 

Cobra (1992), o cliente se conquista e se mantém com base na qualidade de 

atendimento. A implementação deve considerar um mix de oportunidades e 

estratégias que dimensionam a importância de comunicação com o cliente, 

maximizando o poder de fidelização e credibilidade entre a empresa e o cliente.  

 

Gráfico 1 - Disponibilidade de Informação sobre produtos 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Em se tratando no tempo de espera na fila até ser atendido pelo caixa, 

podemos analisar que a maioria dos clientes das redes fast food, classificaram como 

bom e ótimo, ou seja, o tempo em de entrega do produto está satisfatório. Em 

muitos casos a fila é o primeiro contato de um cliente com a organização, sendo um 

momento normalmente estressante devido ao desperdício de tempo e ociosidade. A 
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maioria dos entrevistados classificaram a presteza dos colaboradores no 

atendimento como ótimo.  

Isso é muito positivo, pois é importante salientar que a satisfação do cliente é 

resultado dos serviços prestados pela empresa, principalmente a qualidade no 

atendimento. A percepção desta satisfação para os clientes é fundamental para o 

sucesso da empresa. Para Ferreira (2000), atendimento é um dos fatores que 

contribui para a retenção de clientes, um cliente bem atendido em algum 

estabelecimento volta sempre.  

 
Gráfico 2 - Tempo de espera na fila até ser atendido pelo caixa 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Um outro fator considerado importante para a fidelização dos clientes é a 

satisfação interna dos funcionários. Em referência a atenção dada pelos 

colaboradores das redes fast food, podemos observar que em ambas as marcas o 

resultado no quesito cortesia ao cliente é um destaque (60% ótimo ou excelente).  

Tal resultado é relevante, pois conforme Freitas (2001), estatisticamente está 

provado que o cliente insatisfeito comenta a sua insatisfação com um maior número 

de pessoas. Isto prova o quanto à imagem de uma empresa pode ser rapidamente 

afetado se ela não prestar atenção aos clientes.  
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Gráfico 3 - Cortesia e atenção no atendimento 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

No quesito apresentação dos colaboradores, apenas 20% dos entrevistados 

classificaram entre ruim e regular em ambas as marcas. Desenvolver uma imagem 

positiva é muito importante dentro do ambiente corporativo.  

Manter uma conduta clara, ter um bom relacionamento interpessoal e saber 

se portar nas situações cotidianas faz com que adquira credibilidade com as 

pessoas.  

  

Gráfico 4 - Apresentação da recepcionista 

Ruim Regular Bom Otimo Excelente

McDonald's 7% 13% 33% 37% 10%

Subway 3% 17% 27% 37% 17%
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Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Outro fator bem avaliado, abordado na questão 05, foi a rapidez nos 

pagamentos realizados pelos clientes.  
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Entretanto, chama a atenção o fato de 23% dos entrevistados julgarem esse 

item como ruim e regular em referência ao Mc Donald’s e 24% ao Subway. Esse 

item deve ser aprimorado, pois, de acordo com Parente (2007), um dos aspectos de 

compra que mais desagradam o consumidor é a lentidão no processo de 

pagamento.  

 

Gráfico 5 - Presteza do caixa 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 
 

Quanto as formas de pagamento, a diversificação, como, por exemplo a 

aceitação da maioria dos cartões, realmente contribui para os bons índices 

apresentados no gráfico 06. Contudo, ainda assim 10% das pessoas julgam como 

ruim e regular as variedades formas de pagamento da rede McDonald’s e 13% da 

rede Subway. Esse item pode ser aprimorado, pois, conforme Kotler (2000), todas 

as empresas se esforçam para obter vantagens para seu mercado-alvo – 

localização, serviços, formas de pagamento. A flexibilidade na forma de pagamento 

gera valor para o cliente contribuindo direto na manutenção do relacionamento e 

fidelização, buscando ao máximo atender suas necessidades. 
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Gráfico 6 - Forma de pagamento 

Ruim Regular Bom Otimo Excelente

McDonald's 3% 7% 13% 37% 40%

Subway 3% 10% 20% 33% 33%
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Fonte: da pesquisa (2016). 

 

No que se refere ao preço dos alimentos, 63% dos clientes da rede 

McDonald’s classificam de bom a excelente e 86% da rede Subway.  

Segundo Kotler (1998) preço é montante de dinheiro que os clientes devem 

pagar em troca da obtenção de um produto ou serviço.  

Ainda de acordo Kotler, o cliente procurará um preço justo, que não deve ser 

nem muito elevado, de modo que o cliente ache que não vale a pena comprá-lo, 

nem tão baixo que o leve a pensar que há algo de errado com o produto. 

 

Gráfico 7 - Preço cobrado pelos alimentos 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Normalmente com espaços reduzidos e balcões cheios os fast food são 

sempre criticados quando se trata de espaço para espera dos lanches.  
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Apesar de ágil no serviço, nota-se o desagrado dos clientes através de 67% 

dos entrevistados que apontam a marca McDonald’s como regular e bom e 56% 

deles apontam a rede Subway, no tocante à espaço para refeições. 

 
Gráfico 8 - Disponibilidade de espaço de espera junto ao balcão 

 
Fonte: Da pesquisa (2016). 

 
 

Em se tratando da sinalização quanto à ordem de atendimento dos clientes, 

analisamos que a grande maioria dos entrevistados apontaram uma grande 

insatisfação quanto à rede McDonad’s chegando a 50% (somando-se ruim a regular) 

e um pouco menos quanto a rede Subway em 36%. Para Sapiro (1993), para se 

fazer uso efetivo da inteligência empresarial, é importante delinearem-se aplicações 

realmente eficazes dos sistemas e serviços de informação. Nesse sentido, nota-se 

uma falha importante que precisa ser corrigida nesse processo de atendimento. 
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Gráfico 9 - Existencia de painel sinalizando ordem de atendimento 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Com base no gráfico 10, podemos observar que as duas marcas apresentam 

uma notável satisfação com relação à entrega dos produtos conforme o pedido. 

Como Kotler e Armstrong (2003) enfatizam, a satisfação do cliente pode ser apurada 

mediante a sua intenção de retorno através de um novo pedido e/ou aquisição.  

A disposição do cliente de tornar-se uma referência positiva, através de 

repetidas aquisições, pode gerar maiores lucros e a um aumento da participação no 

mercado. Esse elemento do processo de atendimento das empresas é, portanto, um 

ponto positivo capaz de gerar satisfação nos seus clientes. 

 
Gráfico 10 - Alimentos entregues de acordo com o pedido 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 
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 Abordando a percepção do espaço fisíco para alimentação na própria loja,  os 

entrevistados julgaram ideal ambas as marcas. Nota-se que apenas 24% das 

pessoas acham ruim e regular para McDonal’s e 16% para o Subway. 

 
Gráfico 11 - Local para alimentação na própria loja 

 
Fonte: Da pesquisa (2016). 

 

Quando falamos de localização, esse elemento é de grade importância. 

Analisando a questão 11, constata-se que ambas as marcas estão bem 

posicionadas, pois a maioria dos entrevistados julgam as empresas de fácil acesso.  

De acordo com Almeida (1997), uma das razões que pode explicar essa 

relevância é o fato de, no caso das franquias, o processo de expansão da rede ser 

mais dinâmico; muitas vezes, os próprios franqueados sugerem locais de instalação 

que devem ser corretamente avaliados pela empresa. 
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Gráfico 12 - Facilidade de acesso à loja 

Ruim Regular Bom Otimo Excelente

McDonald's 3% 10% 27% 23% 37%

Subway 7% 13% 17% 37% 27%
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Fonte: Da pesquisa (2016). 

 

No geral, a organização do atendimento está explicita no gráfico abaixo. 

Observa-se que 56% dos clientes entrevistados do McDonald’s e 67% do Subway, 

julgam como ótimo e excelente o atendimento como um todo.  

Na visão de Brown (2001), uma organização deve perceber que seu 

relacionamento com seus clientes deve evoluir assim como um namoro. A fidelidade 

mútua e a confiança devem ser conquistadas gradual e seletivamente. A empresa 

que constrói um relacionamento duradouro, ou noivado, vence a batalha por 

clientes.  

Para Kotler e Armstrong (1998), não basta ter um bom produto, é preciso 

oferecer aos clientes e consumidores serviços de qualidade.  

É necessário que se elabore estratégias de marketing para as empresas de 

serviço, pois só assim as organizações poderão estar atendendo de forma 

satisfatória seus clientes. 
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Gráfico 13 - Organização do atendimento como um todo 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

O trabalho se propôs a identificar e analisar os atributos determinantes para 

um bom atendimento procurando preencher todas as expectativas dos clientes, e 

comparando o Mc Donald’s com o Subway, procuramos abranger o máximo os 

fatores que compõe a gestão do marketing. Focamos em identificar as estratégias 

utilizadas pelas marcas e moldamos um questionário simples priorizando 

exatamente tais fatores percebidos como: vantagens competitivas e qualidade de 

serviço. 

Com os estudos teóricos se observou que os clientes são os parceiros 

comerciais da empresa que podem ser considerados os principais elementos em um 

contexto organizacional, isto porque é deles que depende a sobrevivência da 

empresa no mercado. 

 Após construção e aplicação do questionário tivemos uma visão bem clara do 

que os clientes realmente pensam, e o que é importante para eles. Desta forma 

percebemos que apesar de todo padrão já bem estabelecidos pelas marcas, ainda 

existem gap’s que podem ser explorados para torná-las ainda mais cativantes para 

seus consumidores. 

 O preço ainda é fator decisório na tomada de decisão do cliente e desta 

forma, o Mc Donald’s ainda deixa a desejar no quesito preço de acordo com seus 

clientes, pois possui produtos caros e que se comparados com seu concorrente em 

questão, Subway, tem alto valor agregado. 

 Outro fator que nitidamente precisa ser revisado é o espaço junto ao balcão, 

normalmente apertados e com grande fluxo de pessoas e que está ligado 

diretamente à organização do atendimento com a presença de painéis eletrônicos 

com senha que facilitam e melhor conduzem a fila nestes locais. 

  A gestão do marketing em geral é muito bem trabalhada e outros pontos 

como forma de pagamento, facilidade de acesso as lojas, disponibilidade de 

informação dos produtos e imagens, apresentação dos funcionários e organização 

do atendimento em geral, foram bem conceituadas pelos clientes e estão adequadas 

a grande maioria dos entrevistados, provando que, tais marcas aplicam modelos que 

influenciam o mercado e afetam o comportamento de compra, tornando-as mais 
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atrativas e dando a elas uma vantagem competitiva, proporcionando a estas 

empresas uma posição que fortalece ainda mais e as possibilita a formulação de 

estratégias futuras.  

O estudo proposto teve algumas limitações, pois o questionário foi enviado 

pela internet, para conhecidos e amigos tornando-a restrita a um perfil e classe 

social que não representa todo o universo de pesquisados.  

Depois de todas as observações e análises dos questionários, foi possível 

identificar melhorias na qualidade do serviço quanto a ações que promovam 

vantagem competitiva. Desta forma, sugerimos algumas melhorias como a 

implementação de um painel eletrônico para controle de entregas dos produtos que 

melhor organizaria os pedidos como também a fila de espera evitando muitas das 

vezes um número elevado de pessoas sem informações do status de entrega de seu 

pedido. 

Outro ponto a ser melhorado seria o espaço de acesso dos balcões para 

retirada dos lanches em que ambas as marcas apresentaram insatisfação. Podendo 

assim deixar um espaço mais amplo para o trânsito das pessoas e funcionários.  

Como sugestões para futuros trabalhos indica-se um estudo em outras 

marcas no seguimento de fast food, assim podendo ter uma percepção mais ampla 

da satisfação dos clientes nesse ramo alimentício. 
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APENDICE A – Formulário de Pesquisa  

QUESTIONÁRIO:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Disponibilidade de informações sobre produtos

2 Tempo de espera na fila até ser atendido pelo caixa

3 Cortesia e atenção no atendimento

4 Apresentação da recepcionista

5 Presteza do caixa

6 Forma de pagamento

7 Preço cobrado pelos alimentos

8 Disponibilide de espaço de espera junto ao balcão

9 Existência de painel sinalizando ordem de atendimento

10 Alimentos entregues de acordo com o pedido 

11 Local para alimentação na própria loja

12 Facilidade de acesso à loja

13 Organização do atendimento como um todo

                            PESQUISA DE MARKETING

EXPLICAÇÃO: 

Prezado colaborador, esse formulário faz parte de uma pesquisa do trabalho de curso de 

Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, cujo o objetivo é analisar 

os serviços prestados pelas redes de fast food. 

Contamos com sua colaboração ao responder os itens abaixo. Você gastará menos de 3 

minutos para preencher todo o formulário. 

Ficamos muito agradecidos.

McDonald's Subway

3- De acordo com a classificação abaixo, qual sua avaliação sobre os seguintes itens: 

1. Ruim

2. Regular

3. Bom

4. Ótimo 

5. Excelente

1- Qual seu gênero:

a-) (   ) Masculino

b-) (   ) Feminino

2- Dentre as duas redes de fast food abaixo, qual você escolhe com maior frequência?

a-) (   ) McDonald's

b-) (   ) Subway

 


