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Resumo
A intenção maior deste estudo consubstanciou-se num diagnóstico do atendimento e
da qualidade dos produtos e serviços prestados ao cliente externo pela empresa La
Suissa – Campina Grande-PB, com sede localizada à rua: Irineu Jofily e filiais situadas
à Rua Maciel Pinheiro e Shopping Iguatemi. O objetivo principal é conhecer a visão do
cliente externo a respeito da referida organização. No que se referem aos procedimentos
metodológicos, foi utilizado o estudo descritivo de caráter exploratório, com aplicação
de pesquisa de campo, através de entrevista pessoal; adotando-se o modelo de múltipla
escolha de alternativas e a “Escala de Likert”. Foram tratadas as variáveis: Perfil dos
entrevistados, Atendimento, Relação preço/produto, Qualidade, Instalações, Menu
alternativo e Concorrência. Também se adotou uma revisão de literatura pertencente à
temática O universo da pesquisa foi constituído pelos clientes externos da empresa,
tendo sido utilizada para tanto, uma amostra de 20% equivalentes a um total de 75
clientes, sendo 25 de cada loja, no horário considerado de pique, ou seja, no horário
mais freqüentado pelos clientes, perfazendo um universo de 375 clientes.
Palavras-Chave: Marketing. Serviços. Informação.

1.

Introdução

O Marketing de serviços, como modelo de filosofia de gestão, está conquistando a
atenção de executivos em muitos estabelecimentos de prestação de serviços. Oferece um
esquema unificador de referência para que se pense a respeito do mercado, do cliente,
do produto e da organização. Pela primeira vez, líderes de organizações de serviços
dispõem de meios de fazer com que todos os membros da organização adotem a mesma
linha. Mas, a adoção da filosofia de Marketing com foco nos serviços os força mais
cedo ou mais tarde, a reexaminar alguns de seus hábitos de pensar, premissas e crenças
mais fundamentais. O marketing de serviços é um desses modelos que “ficam para o
jantar”. Possui efeitos colaterais, tanto intelectuais quanto psicológicos. Para que
funcione, os executivos precisam inverter suas visões de mundo e encarar coisas antigas
de novas maneiras. A imposição desta ampliação de paradigmas é um dos valores
invisíveis dessa filosofia
Conseguinte essas afirmações as organizações de serviços, assim como outros
tipos de empresas têm de lidar com uma série de fatores e variáveis que exigem
planejamento maior de suas ações, de modo que se possa compreender e administrar os
problemas existentes e buscar oportunidades que as levem ao melhor desempenho na
prestação do serviço e, em especial, no alcance das expectativas dos clientes.
O serviço é um fenômeno complexo. A simples degustação de alimentos pode ser
transformada em um serviço para um cliente se a empresa fizer esforços de desenvolver
uma solução sob medida para atender às demandas mais detalhadas. Instalações bem
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agradáveis tornam-se um diferencial, mas a maneira de servir o cliente com uma forma
adequadamente projetada é esse o serviço.
A qualidade no atendimento em serviços sejam os resultados dele um produto
tangível ou intangível, tem que sempre ser avaliado e analisado a ponto de estruturar
ações que estejam ligadas diretamente com a empresa nos padrões de satisfação dos
seus clientes. Neste contexto, este estudo busca avaliar a percepção dos clientes
externos, em relação ao atendimento e qualidade dos seus produtos e serviços
oferecidos, caracterizando o perfil dos clientes externos, bem como identificar os níveis
de satisfação e insatisfação no atendimento. Também levantará as percepções dos
clientes externos em relação à qualidade dos produtos e serviços. Para tanto, serão
enfatizados temas como Endomarketing, Marketing de Serviços e Sistemas de
Informações em Marketing, dando ênfase aos benefícios de tal sistema e ao controle das
atividades realizadas na empresa.
O artigo está dividido da seguinte forma: inicialmente apresenta uma revisão de
literatura, a qual embasará a aplicação da pesquisa. A seguir, descrevem-se os
procedimentos metodológicos utilizados para atingir os objetivos propostos. No capitulo
seguinte dispõem-se os resultados do estudo. Finalizando, são tecidas as principais
conclusões advindas da pesquisa, enfatizando tanto os aspectos acadêmicos como as
implicações gerenciais e administrativas.

2. Referencial Teórico
2.1 O que é Marketing?
O que significa o termo Marketing? Muita gente pensa em Marketing apenas
como vendas e propaganda. Não é de admirar, pois todos os dias somos bombardeados
por comerciais de televisão, anúncios em jornais, mala-direta e tele marketing ativo.
Alguém está sempre tentando nos vender alguma coisa. Parece que não podemos
escapar da morte, dos impostos e das vendas. Por isso, talvez você se surpreenda em
descobrir que vendas e propaganda é apenas a ponta do iceberg do marketing. São duas
funções dentre muitas e, em geral não as mais importantes.
2.2 – CONCEITUAÇAO DE MARKETING
Las Casas (2001, p. 26) ao perfazer o conceito de Marketing dispõe da seguinte
idéia:
Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e
necessidades dos consumidores, visando alcançar os objetivos da empresa e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas
relações causam no bem estar da sociedade.

Conseguinte, dentro desse conceito, pode-se afirmar que marketing é a função
dentro de uma empresa que identifica as necessidades e os desejos do
cliente/consumidor, determinando quais os mercados-alvo que a organização pode servir
melhor e planeja produtos, serviços e programas adequados a esses mercados. Nesta
perspectiva, Ama (apud SANDHUSEN, 2003, p. 6) afirma “Marketing é o processo de
planejar e executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a
distribuição de idéias, bens, serviços, organizações e eventos para criar e manter relações
que satisfaçam a objetivos individuais e organizacionais”.
Dessa forma, marketing pode ser definido como uma filosofia que orienta toda
a organização, tendo como meta satisfazer o consumidor de forma lucrativa, criando
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relacionamentos de valor com clientes importantes para que saiam sempre ganhando.
Para Semenik (1995, p. 3):
Marketing é uma atividade de negócios complexa e integrada, responsável
por decisões relacionadas com projeto, preço, comunicação e distribuição de
serviços [...] O conceito de Marketing é uma filosofia de negócios focada na
satisfação do cliente.

Portanto, o conceito de marketing pode ser entendido como a função
empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva
duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de
marketing: produto, preço comunicação e distribuição, que compõe o chamado
composto de marketing.
2.3 COMPOSTO DE MARKETING
Kotler e Amstrong (2003, p. 9) se predispõem a falar sobre Composto de
Marketing afirmando que:
Composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa para
atingir seus objetivos no mercado-alvo. [...] O mix de marketing pode ser
definido como um conjunto de ferramentas de marketing táticas e
controláveis que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no
mercado-alvo.

Assim, existe um mix de ferramentas no composto de marketing para dirigir as
ações de uma empresa, as quais são classificadas e se processadas através da interação
dos chamados 4ps, a saber: Produto – tudo aquilo capaz de satisfazer um desejo ou uma
necessidade; Preço valor agregado que justifica a troca; Ponto de Distribuição local ou
meio através do qual oferecemos o produto; Promoção – sistema de comunicação
integrado que interage com o mercado).

2.4 FUNÇÃO DO MARKETING
O marketing, na perspectiva de função empresarial, integra o conjunto de
funções desempenhadas na empresa, como logística, recursos humanos, sistemas de
informação, serviços, entre outras, que gerenciam recursos e geram resultados para
agregar valor econômico ao processo empresarial como um todo. Portanto, a função do
marketing engloba a tomada de decisão, a gestão de recursos, a coordenação de
processos e a avaliação de resultados, como qualquer outra função empresarial.
2.5. MARKETING DE SERVIÇOS
2.5.1.- NATUREZA E CARACTERÍSTICAS
“Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte passa oferecer a outra e
que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção
pode ou não estar vinculada a um produto físico” (KOTER, 1998, p.412). Os serviços
possuem quatro características importantes: Intangibilidade – Os serviços são
intangíveis, ou seja, não podem ser vistos provados, sentidos, ouvidos ou cheirados
antes de serem adquiridos; Inseparabilidade – Os serviços são produzidos e
consumidos simultaneamente, se o serviço for prestado por uma pessoa, ela faz parte do
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mesmo. Há uma interação fornecedor-cliente; Variabilidade – Os serviços são
altamente variáveis, pois estes dependem de quem executa e de onde e quando são
prestados; Perecibilidade – Os serviços não podem ser estocados, para serem vendidos
ou consumidos posteriormente.
As empresas de serviços usam o marketing como estratégia para
posicionar-se com força no mercado-alvo, estabelecendo seu posicionamento por meio
das tradicionais atividades do Mix de Marketing de serviços, tendo como grande
diferencial na sua prestação cinco determinantes, a saber: Confiabilidade – Habilidade
de desempenhar o serviço prometido com segurança e precisão; Responsabilidade –
Disposição em ajudar os consumidores e em fornecer serviço rápido; Segurança – O
conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade em inspirar confiança e
responsabilidade; Empatia – O cuidado e a atenção individualizada aos clientes;
Tangibilidade – A aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários e
materiais de comunicação.
2.5.2-OS 4 PS DOS SERVIÇOS
1 Perfil – refere-se ao estabelecimento em que acontecerá prestação de
serviços. Inclui toda a comunicação visual da organização tais como
limpeza, disposição dos móveis, layout etc. Portanto ao praticar marketing
de serviços, deve-se decidir que perfil deverá ter o local para sua ação e seu
desempenho. (LAS CASAS, 2000, p. 73).
2 Processo – Uma empresa de serviços deve pensar também como
administrará o processo de serviços. Quando alguém entra em uma empresa,
vai interagir com vários aspectos da organização e, portanto esse processo
deverá permitir que os serviços sejam desempenhados de forma organizada e
com qualidade, favorecendo a satisfação da clientela. (Idem, p. 74)
3 Procedimentos – O processo é desenvolvido para facilitar a prestação de
serviços, [...] Os clientes percebem uma boa ou má prestação de serviços, em
grande parte, pela qualidade do contato pessoal com os funcionários de uma
empresa. (Ibdem, p. 75)
4 Pessoas – A maior parte dos investimentos na área de serviços é na mão de – obra. As empresas que prestam serviços necessitam comercializar atos,
ações, desempenho, [...] Para comercializar “desempenho”, há necessidade
de se treinar todos os funcionários de uma empresa. Entretanto, para treinar
também há a necessidade de se contratar as pessoas certas. O pessoal de uma
organização é muito importante para a qualidade da prestação do serviço.
(Idem, p.75).
2.6. - ENDOMARKETING
“Endomarketing consiste em realizações de marketing voltadas para o público
interno, com o fim de promover entre seus funcionários e departamentos aqueles valores
destinados a servir o cliente”. (Bekin, 2004, p.47).
2.6.1 - COMPOSTO DE ENDOMARKETING
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O composto de endomarketing considera que o cliente interno satisfeito irá gerar
satisfação também, para o cliente externo. Consiste na interação entre Ambiente
(ponto), Empresa (produto), Trabalho (preço), e Comunicação (promoção). A saber:
Ambiente (ponto) - Possui duas dimensões: tangível e intangível. A primeira
refere-se às instalações físicas da empresa e seus atributos, tais como ergonomia,
iluminação, funcionalidade, decoração e afins. A intangível reúne todos os aspectos
pertinentes ao clima organizacional, ou seja, as qualidades do ambiente interno,
percebidas pelos membros da organização que influenciam seu comportamento.
Empresa (produto) – Para a gestão de marketing interno, a empresa é o próprio
produto “vendido” às pessoas, assim como tudo aquilo que a organização “entrega” em
troca do trabalho do indivíduo, ou seja,caracteriza-se por um Fluxo de Benefícios
constituído por fatores chave, considerando que ao “vender” a empresa às pessoas, cada
um desses fatores deverá ser evidenciado.
Trabalho (preço) – Significa o valor “pago” pelo indivíduo por tudo que recebe
da empresa. Portanto, quanto mais “cara” lhe for sua empresa, tanto maior será a
qualidade do seu trabalho, seu desempenho e, assim sua motivação e comprometimento.
Comunicação (promoção) – É o canal de informações entre a empresa e seu
público interno. Trata-se da forma como a empresa “fala” às pessoas próximas e
congrega os fatores constituintes desta: conceito, identidade visual, mensagem e
objetivo.
2.7 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE MARKETING

2.7.1 O que é um SIM?
“É um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera),
processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar à tomada de
decisões, a coordenação e o controle de uma organização”. (LAUDON, p.7, 2004)
2.7.2 Tipos de Sistemas de Informação
Sistemas de Apoio às Operações e Sistemas de Apoio Gerencial
2.7.3 Funções do SIM
¾ Proporcionar coleta de informações;
¾ Processar as informações;
¾ Usar a informação para decisão.
Os principais componentes de um SIM, ou seja, as fontes de onde se obtém as
informações para processamento, condensação e posterior disseminação, são
basicamente quatro, conforme mencionado a seguir:
¾ Confiabilidade interna: dados contábeis, como tendências de lucros, níveis de
gastos, contas a pagar, compras realizadas etc.;
¾ Inteligência de marketing: são as informações provenientes de jornais, revistas,
relatórios, exposições, feiras, vendedores, entre outros,
¾ Ciência de marketing: inclui toda a utilização de modelos e gráficos que
possam auxiliar na decisão;
¾ Pesquisa: forma sistemática de coleta, registro de dados relativos a problemas e
oportunidades de marketing e pode ser realizada de forma constante (painéis)
ou para resolver um problema especifico.
2.7.4. BENEFÍCIOS PRINCIPAIS DE UM SIM PARA A EMPRESA
¾
Ajudar a conhecer melhor os seus consumidores;
¾ Facilitar o desenvolvimento de programas de marketing adaptados à
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¾
¾

realidade ambiental;
Permitir ajustamentos à medida que vão ocorrendo alterações ambientais;
Proporcionar formas constantes de dados que facilitem a função de controle
do administrador.

A implantação de um sistema de informações na empresa de serviços deve ser
seqüencial, adaptada às necessidades e recursos disponíveis. Os principais passos para o
estabelecimento de um SIM são:
¾ 1º PASSO: obter apoio da alta direção,
¾ 2º PASSO: fazer uma revisão de todas as funções e objetivos de
marketing, visando selecionaras informações e utilidade para a
tomada de decisões;
¾ 3º PASSO: decidir a respeito da estrutura organizacional colocando
um sim em posição adequada.
¾ 4º PASSO: implantar o SIM.
2.7.5 CONTROLE DAS ATIVIDADES DE MARKETING ATRAVÉS DO SIM
O processo de controle inclui principalmente a busca de uma forma padrão para
que o desempenho futuro possa ser avaliado. Também inclui a comparação de
desempenho atual como uma forma padrão determinada, alem da tentativa de reduzir a
diferença entre o desempenho esperado e atual. Geralmente, dispõe de varias formas
que poderão servir para comparações futuras.
Alguns dos principais critérios de controle:
¾ Critérios de vendas: vendas totais, por produtos, ou linha de serviços;
região geográfica; vendas por vendedores; tipos de clientes, etc.;
¾ Critérios de satisfação do cliente quantidade comprada, grau de lealdade à
marca; taxa de repetição de compra, quantidade percebida do
produto e imagem de marca;
¾ Custos: custos totais, custo por serviço ou linha de serviços, custos por
vendedor, tamanho de pedido; território de venda, etc.;
¾ Lucros: lucros totais, lucros por serviço, por região; por vendedor, por tipo
de cliente, por tamanho de pedido, etc.
Entre os métodos utilizados, os mais freqüentes são analise de vendas, analise de
participação de mercado e analise de lucratividade. A saber:
Análise de vendas: neste caso a avaliação é uma comparação de resultados e de
vendas atuais com vendas esperadas. Se, por acaso, as vendas não saírem de acordo com
as metas, os responsáveis poderão ser chamados para justificar. A analise de vendas
pode ser feita diretamente, por meio de uma simples comparação de dados ou, então, em
alguns casos, quando há variações de preço nos produtos, mediante variação de vendas
que procura identificar quanto da variação foi atribuída ao volume de vendas e quanto
ao de preços.
Análise de participação de mercado: este controle revela se o mercado sofre
alterações ou se o problema maior é com a participação da empresa no mercado, em
decorrência de um programa de marketing mal-elaborado. Uma empresa que perde
participação de mercado, enquanto as vendas totais aumentam, pode-se concluir, apesar
de que nem sempre seja este o caso, que seu composto de marketing necessita de
alteração. Caso contrário, uma empresa que diminui a sua receita, enquanto mantém a
mesma fatia de mercado, pode concluir que a redução do faturamento é devida a alguma
estratégia mal elaborada. Não obstante essas constatações não se constituem regra geral.
A analise de participação de mercado, em conjunto com algum outro método, pode ser
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de extrema utilidade.
Análise de lucratividade: esta análise exige constante avaliação da
lucratividade real de diferentes produtos, zonas, grupos de clientes, canais de
comercialização, volume de pedidos, etc.
Outras proporções: varias formas de controle são possíveis aos administradores
de serviços
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO
3.1 MODELO
O trabalho adotou um estudo descritivo de caráter exploratório, o qual para
Cervo & Bervian (1996, p.49) se observa, registra, analisa e correlacionam fatos e
fenômenos variáveis sem manipulá-los. Este também é de caráter exploratório, sendo
caracterizado por Samara e Barros (1999, p.19) pelo fato principal de ser informal,
flexível e criativo, procurando-se obter um primeiro contato com a situação a ser
pesquisada ou o melhor conhecimento sobre o objeto em estudo levantado em um
projeto de pesquisa.
Visto que a pesquisa é de caráter exploratório e de suma importância para o
sucesso do objeto final, adotaram-se os seguintes métodos de aquisição de
conhecimento:
¾ Revisão de literatura, relacionada com o objeto de estudo:
¾ Aplicação de pesquisa de campo, através de entrevista pessoal; adotandose o modelo de múltipla escolha de alternativas e a “Escala de Likert”; através
da qual os entrevistados dispõem, para responder os itens apresentados, de
vários graus de concordância, discordância ou neutralidade. A questão de
depoimentos qualitativos deu-se após o levantamento da percepção dos
entrevistados. O nível de concordância dos mesmos em relação aos fatos
investigados foi distribuído através de uma escala formada por cinco pontos
distribuídos da seguinte forma “1” e “2” discordância; “3” neutralidade; e “4”
e “5” concordância.
3.2 UNIVERSO E AMOSTRA
O universo da pesquisa foi constituído pelos clientes externos da empresa La
Suissa das lojas localizadas nas ruas: Irineu Jofily, Maciel Pinheiro, e no Shopping
Iguatemi.
Para Samara & Barros (1999 p.19) “População ou Universo é todo o grupo
(finito ou infinito) estudado” e “Amostra é uma parte representativa da população ou
universo”.
Na pesquisa foi utilizada uma amostra de 20% equivalentes a um total de 75
clientes, sendo 25 de cada loja, no horário considerado de pique, ou seja, no horário
mais freqüentado pelos clientes, perfazendo um universo de 375 clientes.
3.3. PRÉ-TESTE
O pré-teste foi realizado com a participação de cinco clientes Como não houve
dúvidas com relação à interpretação das questões apresentadas, não foi necessário fazer
modificações ou substituições.
3.4 PLANO DE VARIÁVEIS
Perfil dos entrevistados, Atendimento, Relação preço/produto, Qualidade, Instalações,
Menu alternativo, Concorrência.
3.5. INSTRUMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados foram coletados através de questionários, com perguntas fechadas de
múltipla escolha e pela escala de Likert. Também foram utilizadas questões abertas.
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Coletados os dados, estes foram tabulados e analisados, atingindo-se desta forma
os resultados do estudo de caso.
4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
PERFIL DO PESQUISADO
4.1SEXO
Do total entrevistado 32% ou seja, 24 clientes são do sexo masculino e 68% são
do sexo feminino. Diante dos dados conclui-se que a clientela com maior assiduidade na
La Suissa são as mulheres.
4.2 ESTADO CIVIL
Conforme os dados, 37% equivalentes a 28 clientes são casados; 5% ou seja, 4
clientes são viúvos; 1% ou um cliente não quis responder e a grande maioria de 57% ou
42 clientes são solteiros. Isto quer dizer que a clientela predominante na empresa é de
pessoas sem compromisso e que gostam de sair e freqüentar ambientes como o
proporcionado pela empresa.
4.3 FAIXA ETÁRIA
De acordo com os entrevistados, a clientela da La Suissa encontra-se aclima de 15
anos, distribuída da seguinte forma: 21 ou 28% estão na faixa de 15 a 20 anos; 20 ou
27% estão entre 20 a 30 anos e a grande maioria dos clientes possuem mais de 30 anos.
Conclui-se então que a empresa não possui clientes menores de 15 anos.
4.4 ESCOLARIDADE
Do total entrevistado, 15% ou 11 possuem o ensino fundamental completo; 3% ou
2 não concluíram o ensino médio; 20% ou 15 já concluíram o segundo grau; 23% ou 17
estão cursando o nível superior; 26% ou 20 já são formados e 13% ou 10 possuem pósgraduação. Diante da análise constata-se que a clientela da La Suissa caracteriza-se por
pessoas de um nível de escolaridade muito bom, são pessoas esclarecidas e, portanto
possuidoras de uma vida acadêmica bem definida já que a maioria está a nível de
terceiro grau..
4.5 CLIENTELA QUANTO A FREQUENCIA NA LA SUISSA
Conforme os dados pode-se afirmar que: 25% ou 19 clientes freqüentam a La
Suissa apenas uma vez por semana; 32% ou 24 freqüentam duas vezes por semana; 20%
ou 15 apenas vão as lojas uma vez ao mês e 23% ou 17 clientes freqüentam outras vezes
não mencionadas no questionário.
4.6- ATENDIMENTO
4.6.1 GARÇONS DO BALCÃO DA LOJA
Segundo os dados, pode-se analisar que 27% ou 20 clientes discordam
inteiramente que não gostam do atendimento dos garçons no balcão; 8% ou 6 clientes
não quiseram opinar e 65% 49 clientes concordam com esse tipo de atendimento. Diante
da analise, conclui-se que o atendimento dos garçons do balcão é considerado bom, no
entanto um percentual considerável na ordem de 27 não gosta desse tipo de atendimento
e preferem ser atendidos nas mesas.
4.6.2 GARÇONS NAS MESAS DA LOJA
De acordo com os dados, do total entrevistado 32% ou 24 clientes discordam
quanto ao atendimento dos garçons nas mesas;15% ou 11 clientes nem concordam, nem
discordam e 53% equivalentes a 40 clientes concordam com o atendimento dos garçons
nas mesas.
4.7. QUALIDADE
4.7.1. QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERECIDOS PELA LA SUISSA
Conforme a opinião dos entrevistados, 25 ou 33% dos clientes discordam quanto
à qualidade dos produtos oferecidos pelas lojas; 5 equivalentes a 7% não quiseram
opinar e a grande maioria de 45 clientes ou seja, 60% concordam inteiramente quanto a
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qualidade dos produtos. Pode-se concluir com isso que algo, ou seja, algum tipo de
produto não está satisfazendo o gosto da clientela sendo necessário assim melhor avaliar
a qualidade dos produtos oferecidos, para que satisfaça a clientela como um todo, já que
o item qualidade é um grande diferencial para qualquer empresa e neste caso
especialmente.
4.8 RELAÇÃO PREÇO/PRODUTO
4.8.1 Equivalência entre preço e produto
Conforme os dados, 11 ou 15% da clientela discordam quanto a relação
preço/produto, achando-os muito caros, 22 equivalentes a 29% não quiseram opinar
sobre este item e, a maioria de 42 ou 56% concordam que os preços são compatíveis
com a qualidade dos produtos.
Diante da análise, percebe-se que o poder
aquisitivo da clientela da La Suissa é considerado bom já que a grande maioria não dá
muita importância ao preço; sendo importante para esta clientela outros itens como, por
exemplo, instalações, atendimento, e, sobretudo a qualidade dos produtos.
4.9 INSTALAÇÕES DA LA SUISSA
4.9.1 Agradabilidade nas instalações da La Suissa.
De acordo com os dados, 10 ou 13% da clientela da La Suissa discordam quando
a agradabilidade das instalações, 5 ou 7% se mantiveram neutros e, portanto não
quiseram opinar. Já a grande maioria de 60 clientes, ou seja, 80% dos entrevistados
concordam inteiramente quando ao item questionado na entrevista.
4.10. MENU ALTERNATIVO
4.10.1. Conhecimento da clientela no que se refere ao item menu alternativo.
Segundo os dados da tabela 10.1, 17, ou seja, 34% da clientela conhecem o
menu alternativo oferecido pela La Suissa e, 33 ou 66% da clientela não conhecem tal
menu. Isto significa dizer que o Marketing da empresa não funciona de forma eficaz,
visto a grande falha de divulgação dos produtos oferecidos pela mesma.
4.11. QUESTÕES ABERTAS
4.11.1 Que outros tipos de doces, salgados ou pratos frio-quentes as pessoas
gostariam de encontrar nas lojas da La Suissa?
Respostas mais votada em ordem de preferência.
Pizza, Sanduíche Natural, Chantilly ao invés de creme, Pratos com bacalhau, Fondue.
4.11.2 Qual o maior concorrente da La Suissa?
Respostas mais votada em ordem de preferência.
Mega Burg, Guanas, Blue Nelle, Mac Donald, Cravo e Canela, Chev Vous.
11.3 Onde o cliente da La Suissa gostaria de encontrar outra loja?
Respostas mais votada em ordem de preferência.
Na cidade de João Pessoa, Shopping’s Luiza Motta e Cirne Center, Bairros da Prata,
Malvinas e Alto Branco.
5 CONCLUSÕES
O diagnóstico realizado na empresa La Suissa, através da concepção do marketing
direcionado para os serviços e a satisfação dos clientes possibilitou diagnosticar as
seguintes conclusões:
Quanto ao perfil: a maioria é do sexo feminino, composta, sobretudo de solteiros, está
na faixa etária acima de 30 anos. Possuem escolaridade a nível de terceiro grau e
freqüentam o estabelecimento em torno de duas vezes por semana.
Atendimento: a maioria concorda que gosta do atendimento dos garçons do balcão, no
entanto, um percentual considerável discorda desse atendimento. Já quando
questionados a cerca do atendimento das mesas a maioria prefere este tipo de
atendimento ao invés do outro.
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Qualidade: considerada muita boa, tem ótimas referencias.
Relação preço/produto: a maioria respondeu ser equivalente tal relação, em virtude da
qualidade dos produtos.
Instalações: quase houve unanimidade, já que concordaram inteiramente com este item.
Menu alternativo: desconhecido pela grande maioria, este item tem ser trabalhado.
Concorrência: muita acirrada, face às citadas pelos clientes que freqüentam o
estabelecimento, conforme item 11 do questionário, merecendo uma atenção especial
por parte dos dirigentes da empresa, pois os clientes citam outros pratos que gostariam
que existissem, bem como citam outros locais que gostariam de encontrar outras filiais
da empresa.
5.1 OBSERVAÇÕES GERENCIAIS FINAIS
Diante de todos os aspectos abordados, considerando-se as diferenças de
tratamento segundo diferentes graus de intangibilidade, o marketing de serviços resumese no esforço do ser humano em atingir seu aperfeiçoamento. O ser humano deve
constantemente aperfeiçoar-se, para que a qualidade da prestação de serviço melhore.
Não importa o tipo de tangível que acompanha o desempenho dos profissionais no setor
terciário; a capacidade de trabalho do individuo é o que conta. Aperfeiçoar e treinar
funcionários equivale a desenvolver melhor os serviços. Apesar disso, no Brasil, de
tantas ofertas, deixa-se muito a desejar nesse aspecto, pois muitos empresários não
acreditam em treinamento para seus colaboradores. Em decorrência disso, diferenciar na
prestação de serviços no mercado brasileiro é relativamente fácil. Basta prestar serviços
– e este é o segredo para as empresas alcançarem o sucesso.
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo:
Prentice Hall, 2004.
CERVO, Amado Luiz e BERVIAN, Pedro Alano. Metodologia Cientifica. 4ª ed.
Petrópolis: Vozes, 1996.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. Ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2000.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.
NOGUEIRA, Viviane Barreto Motta. Sistema de Informações de Marketing. Módulo
X. Curso de Especialização em Marketing UEPB / Campina Grande-PB. Setembro de
2005.
SAMARA, Beatriz Santos e BARROS, José Carlos de. Pesquisa de Marketing:
conceitos e metodologia. São Paulo, Makron Books, 1997.

