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RESUMO 

 

O varejo supermercadista brasileiro está em plena expansão, tendo sido 

responsável em 2015 por aproximadamente 5,3% do PIB Brasileiro e empregando 

cerca de 4 milhões de pessoas em todo o país, de forma direta ou indireta. Com 

esse cenário de crescimento, prosperidade e robustez do setor supermercadista, 

poderia se esperar que seus serviços fossem considerados, ao menos, satisfatórios 

por parte dos consumidores, o que, aparentemente, não se reflete na realidade. Este 

trabalho teve como objetivo principal buscar compreender como os clientes e os 

gerentes de supermercado entendem a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários de linha de frente, por meio da comparação da posição de ambos os 

grupos de sujeitos quanto ao fenômeno estudado, e do aprofundamento da 

compreensão das dimensões da qualidade em serviços em supermercados.  Foi 

realizada uma revisão na literatura disponível acerca dos temas relacionados e, para 

alcançar os objetivos do trabalho realizou-se uma pesquisa qualitativa, através de 

entrevistas com clientes e gerentes de supermercado, buscando compreender 

detalhadamente seu entendimento sobre a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários de linha de frente, por meio do cruzamento dos resultados de ambos os 

grupos de sujeitos. Como resultado, identificamos cento e cinquenta itens de 

qualidade que o cliente percebe como reflexo do trabalho da equipe de linha de 

frente de supermercado e pudemos compará-los com o entendimento dos gerentes 

que se apresentou de forma bastante semelhante. Com esses itens identificados 

pudemos aprofundar um pouco mais a compreensão das dimensões da qualidade 

de serviços em supermercados, percebendo um destaque para a tangibilidade, 

comunicação, confiança/confiabilidade e cortesia. 

 

Palavras-chave: Varejo, Supermercados, Marketing de serviços, Dimensões da 

qualidade de serviços. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Brazilian supermarket sector is booming, and was responsible in 2015 for 

approximately 5.3% of the Brazilian GDP and employing about 4 million people 

across the country, directly or indirectly. With this growth scenario, prosperity and 

strength of the supermarket sector, could be expected that their services were 

considered at least satisfactory for consumers, which, apparently, is not reflected in 

reality. This study aimed to seek to understand how customers and supermarket 

managers understand the quality of services provided by front-line staff, by 

comparing the position of both groups of subjects regarding the studied 

phenomenon, and deepening understanding of the dimensions of quality services in 

supermarkets. A review was carried out in the literature available about the related 

issues and to achieve work objectives carried out a qualitative research through 

interviews with customers and supermarket managers, looking in detail to understand 

their understanding of the quality of services provided by employees front line 

through the intersection of the results of both groups of subjects. As a result, we have 

identified one hundred and fifty quality items that the customer perceives as a 

reflection of the work of the supermarket front-line staff and we compare them with 

the understanding of the managers who performed quite similarly. With these 

identified items we could go a little deeper understanding of the dimensions of 

service quality in supermarkets, realizing a highlight to tangibility, communication, 

trust / reliability and courtesy. 

 

Keywords: Retail, Supermarkets, Marketing Services, Dimensions of service quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de varejo supermercadista brasileiro está em plena expansão. 

Segundo dados da ABRAS (2015), o setor supermercadista é responsável por 5,3% 

do PIB Brasileiro (já de acordo com a nova metodologia do PIB1) e emprega 4 

milhões de pessoas em todo o país, seja de forma direta ou indireta. Em 2013 o 

setor supermercadista atingiu R$294,9 bilhões com crescimento nominal de 8,4% e 

real de 1,8%. 

A Companhia Brasileira de Distribuição, por exemplo, empresa que ocupa o 

primeiro lugar no ranking dos maiores supermercados, é a maior empresa de varejo 

da América Latina, com quase duas mil lojas e o maior empregador privado do Brasil 

com mais de 154 mil funcionários. (GPA, 2014). 

Com um cenário de crescimento, prosperidade e robustez do setor 

supermercadista, presente no Brasil desde a década de 1950 (Ratto e Landi, 2008), 

poderia se esperar que seus serviços fossem considerados, ao menos, satisfatórios 

por parte dos consumidores. No entanto, basta uma rápida conversa com clientes de 

supermercado, como confirmado em entrevistas exploratórias iniciais, que eles 

apresentam uma enorme lista de insatisfações com esses serviços: Filas, mau 

atendimento, apatia, indiferença, desleixo, incompetência, má aparência de 

funcionários, falta de informação e interesse, produtos desorganizados, perecíveis 

estragados, alimentos fora da validade etc. 

Segundo KALB (2012) as empresas hoje têm dificuldade crescente de 

diferenciação, retenção e fidelização de clientes. Os produtos têm se tornado 

commodities. BERNARDINO, E. et al (2008) afirmam que os varejistas já percebem 

que o que pode trazer essa diferenciação são os serviços que na maioria das vezes 

não são prestados por máquinas, mas por seres humanos. Tal reflexão leva nossa 

atenção à equipe de funcionários de linha de frente, como operadores de caixa, 

balconistas e repositores, pois através deles que o cliente recebe e percebe o 

serviço nos supermercados. 

                                                 
1
 “a nova metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu dados que não existiam, deslocou 

informações e mudou a classificação de alguns itens, deixando a medição mais precisa”. G1 (2015). 
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De uma forma geral, a literatura apresenta duas partes distintas do sistema de 

operações de serviços (PONSIGNON; SMART; MAULL, 2011; ZOMERDIJK; VRIES, 

2007): linha de frente (ou front office) e retaguarda (ou back office). Na linha de 

frente acontecem as interações entre os clientes e a empresa (funcionários). 

Nos supermercados, a equipe de linha de frente, presta serviços ao 

consumidor não somente no atendimento, na interação, mas também através do seu 

trabalho organizando, manipulando e expondo mercadorias, precificando produtos, 

limpando o ambiente etc. 

Em seu modelo de lacunas, que será apresentado em nosso referencial 

teórico, Parasuraman, Zeithaml E Berry (1985) apresentam a lacuna do cliente, que 

é a diferença entre o serviço esperado e o recebido; o cliente avalia a qualidade do 

serviço a partir de sua expectativa, ou seja, se o cliente espera não enfrentar fila e 

encontra filas enormes com operadores de caixa visivelmente desmotivados e 

lentos, o seu entendimento do serviço será negativo.  

Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que para resolver a lacuna do cliente 

precisamos resolver as quatro lacunas da empresa: 1- Não conhecer a expectativa 

do cliente; 2- Não selecionar a proposta e os padrões de serviços corretos; 3- Não 

executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos e; 4- Não cumprir o que foi 

prometido. Logo, para começarmos a pensar em melhorar esse serviço deveríamos 

conhecer a expectativa do cliente. 

Observando a primeira lacuna da empresa chegamos ao seguinte 

questionamento: Será que os gestores de supermercado conhecem a expectativa 

dos seus clientes? Ou será que é esse desconhecimento que faz com que o 

supermercado não atenda ao cliente de forma satisfatória? 

Kotler (1998) apresenta seu entendimento de qualidade como a totalidade de 

aspectos e características de um produto ou serviço que proporcionam satisfação de 

necessidades declaradas e implícitas. Buscamos então, através de uma abordagem 

qualitativa, conhecer detalhadamente como os clientes de supermercado entendem 

a qualidade dos serviços prestados pela equipe de linha de frente. Quais são os 

itens que eles observam para julgar a qualidade dos serviços de um supermercado. 
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Em seguida fomos conhecer detalhadamente o que os gerentes de 

supermercado acreditam que seja o entendimento de qualidade dos seus clientes. 

Quais são os itens que eles acreditam que os clientes utilizam para julgar a 

qualidade de serviços de um supermercado. A partir daí pudemos compreender se 

no caso dos supermercados existe a lacuna de “não conhecer a expectativa do 

cliente” Zeithaml e Bitner (2003) e responder a nossa pergunta de pesquisa: Como 

os clientes e os gerentes de supermercado entendem a qualidade dos serviços 

prestados pelos funcionários de linha de frente?  

Finalmente, a partir da descoberta dos critérios que os clientes utilizam para 

julgar a qualidade de serviços em supermercado, buscamos refletir dentro das 

dimensões da qualidade em serviços de Leo e Philippe (1997), Johnston (1995), 

Albrecht (1994), Denton (1990), Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) e Garvin 

(1987) para aprofundar a compreensão dessas dimensões no varejo 

supermercadista.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Principal 

Compreender como os clientes e os gerentes de supermercado entendem a 

qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de linha de frente. 

 

1.1.2 Objetivos intermediários 

• Comparar o entendimento dos clientes com o entendimento dos gerentes 

sobre a qualidade dos serviços prestados pela equipe de linha de frente de 

supermercados; 

• Aprofundar a compreensão das dimensões da qualidade em serviços em 

supermercados. 
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1.2 DELIMITAÇÃO 

No presente estudo trabalhamos especificamente o varejo de autosserviço 

alimentar, supermercados. 

O fenômeno estudado foi o entendimento da qualidade no atendimento ao 

cliente de supermercados, prestado pelas equipes de linha de frente: operadores de 

supermercado, repositores, balconistas, entregadores e operadores de caixa. 

Evitamos clientes e gerentes de lojas pequenas, concentrando o foco de 

nossa pesquisa em super e hipermercados, por possuírem uma operação mais 

complexa e completa, rendendo resultados mais ricos e abrangentes. Lojas 

pequenas excluiriam resultados dos setores que não possuísse. 

Os serviços analisados não foram somente os de atendimento ao cliente, mas 

também de toda a atividade do pessoal de linha de frente que impacta diretamente 

no entendimento de qualidade do cliente, como os aspectos tangíveis de 

organização, manipulação e exposição de produtos, precificação correta, limpeza, 

aparência etc. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

Desenvolver conteúdo para promover a qualidade dos serviços em supermercados 

se apresenta como um projeto relevante uma vez que: 

 Colabora com o desenvolvimento deste setor que representa 5,3% do PIB 

Brasileiro e está em plena expansão (ABRAS, 2015); 

  Colabora com a literatura de qualidade de serviços, compreendendo melhor o 

fenômeno aplicado ao setor supermercadista; 

  Colabora com grandes e pequenos varejistas e instituições de ensino, que 

poderão utilizar o estudo para planejar suas ações de treinamento. 

  Novecentos e oitenta e oito mil brasileiros trabalham em supermercados 

(SUPERHIPER, 2014), profissionais bem treinados têm melhor qualidade de 

vida no trabalho; 
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  Proporciona uma melhor experiência de compra para o cliente, que, muitas 

vezes vê o momento de fazer compras como algo negativo, desagradável. 

(Friedman, 1995). 

 Grove et al. (2003) realizaram um estudo coletando as opiniões de dez dos 

mais renomados autores na área de marketing de serviços (Leonard Berry, 

Mary Jo Bitner, David Bowen, Stephen W. Brown, Christian Grönroos, Evert 

Gummesson, Christopher Lovelock, Parsu Parasuraman, Benjamin Schneider 

e Valerie Zeithaml) e ofereceram um panorama futuro do que se espera dos 

estudos dessa área. Dentre os doze pontos destacados pelo grupo, pelo 

menos quatro se enquadram no presente estudo, mas principalmente dois 

deles: o foco em aspectos peculiares dos serviços, aprofundando o estudo na 

área de supermercados, desdobrando o entendimento dos clientes em 

questões objetivas; e a melhor investigação da produção do serviço, 

investigando profundamente a produção do serviço em supermercado, 

mapeando todas as atividades do funcionário de linha de frente que impactam 

o cliente e de que forma isso se dá. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo apresentamos um cenário atual do varejo no Brasil; 

identificamos os principais conceitos de varejo de autosserviço; apresentamos 

conceitos de serviços e suas características; e apresentamos alguns modelos de 

qualidade de serviços relevantes para nossa pesquisa.  

 

2.1 VAREJO 

O varejo é o último elo da cadeia de distribuição, é a última ponte antes que o 

produto ou serviço chegue ao público-alvo. Segundo Kotler (2009, p. 102), “todas as 

atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais são 

definidas como varejo”. O varejo como o comércio voltado para o consumidor final 

fica claro na ilustração de Ângelo e Silveira (1996): 

 

 

Figura 1 – Um sistema típico de distribuição 

Fonte: Ângelo e Silveira (1996) 
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Parente (2000), afirma de forma mais abrangente que o varejo consiste em 

todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos para atender à 

necessidade individual do consumidor final, sendo o varejista qualquer organização 

cuja atividade principal é a comercialização de produtos ou serviços, em que, dentro 

do sistema de distribuição, a empresa assume o papel de intermediário na cadeia 

produtiva, a distribuição de bens e serviços entre produtor ou fabricante e o 

consumidor final. 

Segundo Ratto (2004) os principais formatos varejistas são: comércio de rua, 

comércio de feiras e eventos, comércio tradicional de alimentos (bares, lanchonetes, 

padarias etc.), comércio de alimentos em autosserviço (supermercados, lojas de 

conveniência etc.), comércio de não alimentos (lojas de departamentos, magazines 

etc.), comércio de serviços (salão de beleza, hotel etc.), comércio sem loja (porta a 

porta, varejo virtual etc.), franquia e shopping centers. 

Kotler (1998) classifica os varejistas em quatro níveis: 

• Varejo de autosserviço: Aquele onde o próprio consumidor localiza, seleciona 

e coleta seus produtos. Esse modelo de varejo favorece a comparação de qualidade, 

preço, estilo etc. O autosserviço viabiliza melhores preços, pois o consumidor realiza 

o processo de localizar, comparar e selecionar os seus produtos. Ex. 

Supermercados e lojas de conveniência. 

• Varejo de auto seleção: Nesse caso os consumidores necessitam de alguma 

assistência de vendedores. Por necessitar mais pessoas, seu custo operacional 

pode ser mais elevado que o de autosserviço. Ex. Lojas de roupas e calçados. 

• Varejo de serviço limitado: Nesse modelo varejista, por ter mais opções de 

compra, o cliente recebe mais atenção. Por isso, os vendedores precisam oferecer  

mais e melhores informações, o que aumenta o custo operacional. Ex. 

Concessionárias de automóveis. 

• Varejo de serviço completo: Nesse nível de serviço, os vendedores atuam 

como consultores, orientando o consumidor em todas as fases do processo de 

localização, comparação e seleção de compra. Os varejistas que operam nesse 
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modelo oferecem ampla gama de serviços de apoio. Tudo isso resulta em um varejo 

de valor agregado e com alto custo. Ex. Corretoras de imóveis. 

 

2.1.1 Autosserviço alimentar no Brasil 

O comércio de alimentos de autosserviço apresenta os seguintes modelos de 

operação: 

Tabela 01: Modelos de varejo de autosserviço alimentar 

Minimercado

s 

Podem ser considerados o meio do caminho entre a mercearia 

e o supermercado compacto, sendo, muitas vezes, uma antiga 

mercearia adaptada ao novo formato. 

Lojas de 

conveniência 

Modelo implantado no Brasil a partir de 1980, as lojas de 

conveniência procuram atender o consumidor em emergências 

e compras rápidas, oferecendo conforto, facilidade e rapidez. A 

maioria situa-se em postos de gasolina, aproveitando sua 

localização em vias de grande tráfego de veículos e 

estacionamento fácil. Variam entre 50 e 200 metros quadrados 

de área e, normalmente, ficam abertas por longos períodos – 

algumas lojas funcionam 24 horas. 

Supermercad

os 

A característica básica do supermercado é o sistema de 

autosserviço, podendo, no entanto, haver na loja atendimento 

em áreas específicas, principalmente de produtos perecíveis. 

Na alimentação, a linha básica de mercadorias compreende 

produtos não perecíveis de mercearia, hortifrutigranjeiros, 

carnes e aves, laticínios e alimentos congelados. Em não 

alimentos estão itens de higiene pessoal, perfumaria, limpeza 

e outros produtos de uso doméstico. 

Supermercad

os 

Apresentam uma área de vendas entre 300 e 700 metros 

quadrados, e operam com dois a seis checkouts. Trabalham 
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compactos em média com quatro mil itens, oferecendo uma linha restrita 

nas seções de mercearia, hortifrutigranjeiros, carnes e aves, 

frios e laticínios, congelados e bazar. 

Supermercad

os de porte 

médio 

Chamados de convencionais, têm uma área de vendas entre 

setecentos e três mil metros quadrados e de sete a vinte 

checkouts. A linha de mercadorias fica em torno de nove mil 

itens e, além das seções oferecidas pelo modelo compacto, 

eles podem também operar com padaria e peixaria. 

Superlojas 

Têm áreas de vendas entre três mil e cinco mil metros 

quadrados, e de 20 a 40 checkouts. Oferecem cerca de cinco 

mil itens, com ampla variedade nas seções de supermercados. 

Podem trabalhar também com rotisseria e uma gama maior de 

seções de não alimentos: cama e mesa, papelaria, têxtil, CDs 

e DVDs, eletrodomésticos e eletrônicos. 

Hipermercad

os 

No Brasil, a maioria dos hipermercados tem entre seis mil e 

dez mil metros quadrados, com 50 a 80 checkouts. A linha de 

mercadorias chega a 50 mil itens, sendo que a grande 

diferença entre esse modelo e as superlojas está no setor não 

alimentício. 

Nos hipermercados, a área de não alimentícios chega a ocupar 

quase metade do espaço de vendas, com uma participação no 

faturamento em torno de 30%. Oferece inúmeras seções, entre 

as quais vestuário, calçados, cama e mesa, utensílios 

domésticos, produtos para o lar, presentes, artigos para festas, 

brinquedos, material esportivo, ferragens, ferramentas, tintas e 

materiais elétricos, produtos eletroeletrônicos, artigos de 

informática, linha de pet-shop, jardinagem e acessórios 

automotivos.  

Fonte: Ratto (2004) 
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Nesta pesquisa optamos por trabalhar dos supermercados aos 

hipermercados, excluindo lojas de conveniência e minimercados por terem uma 

quantidade reduzida de produtos e serviços, limitando a atuação do pessoal de linha 

de frente e a variedade de suas atividades. 

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) classifica as lojas do 

setor supermercadista, analisando sua área de vendas (espaço que vai do início dos 

caixas até o último produto exposto), o número médio de itens disponíveis (mix de 

produtos), a representatividade das vendas de não alimentos, e o número de caixas, 

como apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Metodologia de classificação supermercadista 

 

Fonte: Abras 2014 

A Abras ainda classifica os supermercados de acordo com o número de lojas. 

Redes ou cadeias são as varejistas com seis ou mais lojas; redes ou cadeias 

independentes são as que possuem cinco ou menos lojas. 

Segundo Ratto e Landi (2008) até a década de 1950 a venda de produtos de 

higiene e limpeza e alimentos era feita em açougues, quitandas, feiras, empórios, 

mercearias dentre outros. E a operação desses pequenos varejos se dava com o 

atendimento pessoal de balcão. De um lado o cliente solicitava suas mercadorias e 

do outro lado o vendedor separava, sugeria marcas e alternativas para produtos 

faltantes. Esse serviço de alto nível de contato gerava um alto custo operacional e 
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limitava muito a capacidade de atendimento. Como passar do tempo, fatores sociais 

e econômicos geraram uma necessidade de mudança do setor, surgindo então o 

autosserviço. 

.O fim da Segunda Guerra Mundial foi um momento de grande influência 

americana no Brasil. O surgimento dos supermercados se deu no Brasil na década 

de 1950. Chega então ao Brasil o modelo do autosserviço, já consagrado há vinte 

anos nos EUA. Apesar de não se saber exatamente qual foi o primeiro 

estabelecimento comercial a funcionar dentro desse conceito, segundo Ratto e Landi 

(2008) a versão mais aceita é a de que dois supermercados foram os pioneiros no 

ano de 1953, o Sirva-se e o Americano; seguidos pelo Peg-Pag em 1954, todos em 

São Paulo. 

De Portugal vieram dois dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do 

varejo de autosserviço no Brasil: Valentim dos Santos Diniz, fundador do Grupo Pão 

de Açúcar e Manoel Antônio Sendas, que deu origem às Casas Sendas. Em 1959 

Valentim Diniz abre no centro de São Paulo sua primeira loja no conceito de 

autosserviço, uma década depois, em 1969, Arthur Sendas, filho de Manoel Antônio, 

faz o mesmo em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (Ratto e Landi 2008). 

Da família Paes Mendonça surgem duas redes, Supermercados Paes 

Mendonça e a Rede Bompreço, que inicia em Sergipe suas atividades de 

autosserviço em 1962. A primeira loja de autosserviço do Grupo Zaffari foi 

inaugurada em 1965 em Porto Alegre. Em 1970, o neto de italianos Zefiro Giassi 

abre em Santa Catarina seu primeiro supermercado no conceito de autosserviço, o 

Giassi (Fundação Abras 2002). 

Das redes estrangeiras, a francesa Carrefour chegou no Brasil em 1975, a 

americana Wal-Mart em 1995, em 1999 o Grupo Francês Cassino entra no país 

adquirindo participação de 25% do Grupo Pão de Açúcar, o grupo Chileno Cencosud 

chega adquirindo as bandeiras GBarbosa em 2007, Mercantil Rodrigues, Perini, 

Bretas e Prezunic em 2011(Fundação Abras 2002). 

Principalmente a partir da década de 1990 o varejo supermercadista passou 

por uma série de fusões e aquisições alterando significativamente a configuração do 



25 

 

setor. Muitas bandeiras acabaram como Sendas, Disco, Três poderes, Bon Marché, 

Paes Mendonça, Bompreço, Casas da Banha, ABC, Compre Bem, Barateiro, Sé 

Supermercados, dentre outros (Ratto e Landi, 2008). 

Em maio deste ano, foi divulgado o Ranking ABRAS 2015, mostrando um 

quadro do setor supermercadista baseado nos dados de 2014. Foram apresentados 

os 20 maiores grupos do País. 

Tabela 3: Ranking Abras 2015 

 

Fonte: Revista SuperHiper (Abril 2015) 

Juntas, as 20 maiores empresas do setor passaram de um faturamento de R$ 

172,1 bilhões, registrado em 2013, para R$ 189,4 bilhões, em 2014, um crescimento 

de 10%. O Ranking ainda mostra um aumento de 0,8% de m² de área de vendas e 

1,1% de expansão do número de check-outs, um crescimento de 2.317 mil PDVs. 

Vale notar que a Companhia Brasileira de Distribuição, empresa que ocupa o 

primeiro lugar, é a maior empresa de varejo da América Latina, com mais de duas 
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mil e cem lojas e o maior empregador privado do Brasil com mais de 158 mil 

funcionários (GPA, 2015).  

Segundo ABRAS (2015), em 2014 o setor supermercadista com suas 83,6 mil 

lojas registrou alta real de 1,8% no faturamento, alcançando receita de R$ 294,9 

bilhões no ano. São 11 anos de crescimento consecutivo no setor. Além de 

representar 5,3% do PIB, o setor emprega 4 milhões de pessoas em todo o país, 

seja de forma direta ou indireta. 

 

2.1.2 Operador de Supermercado e Operador de Caixa 

O Ministério do Trabalho e Emprego possui um cadastro com a Classificação 

Brasileira de Ocupações. Segue abaixo as descrições dos cargos do pessoal de 

linha de frente de supermercado. 

Repositor de mercadorias / Operador do comércio em mercados: 

Vendem mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou 
atacadista, auxiliando os clientes na escolha. Registram entrada e 
saída de mercadorias. Promovem a venda de mercadorias, 
demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as para degustação 
ou distribuindo amostras das mesmas. Informam sobre suas 
qualidades e vantagens de aquisição. Expõem mercadorias de forma 
atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço. 
Prestam serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias (...) e 
outros serviços correlatos. Fazem inventário de mercadorias para 
reposição. Elaboram relatórios de vendas, de promoções, de 
demonstrações e de pesquisa de preços. 

Operador de Caixa: 

Recebem valores de vendas de produtos e serviços; controlam 
numerários e valores; (...); recebem contas e tributos e processam 
remessa e pagamento de numerários (...); prestam informações ao 
público,(...) preenchem formulários e relatórios administrativos. 

 

          Como dito anteriormente, em nossa pesquisa sobre o serviço prestado pelo 

pessoal de linha de frente, não nos limitamos ao atendimento ao cliente, fomos 

buscar o impacto de todas as suas atividades, como as descritas acima, na 

percepção do cliente; itens como, precificação correta, exposição de produtos, 
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oferecimento de informações, disponibilização de carrinhos e cestinhas, dentre 

outros aspectos tangíveis e intangíveis. 

 

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS  

  A seguir, buscamos a definição de marketing de serviços, apresentamos as 

suas principais características e algumas teorias que impactam diretamente nosso 

trabalho. 

 

2.2.1 Definição 

Segundo Zeithaml & Bitner (2003), devido ao crescimento das indústrias de 

serviços e de sua representatividade na economia dos países, surgiu o interesse e a 

necessidade de estudos do marketing de serviços. Um indicador da importância 

econômica dos serviços foi a expansão internacional de empresas de serviços, como 

bancos, hotéis e fast-food. Para as autoras, havia temas e problemas na área de 

serviços que não surgiam nas empresas de manufatura e de bens estocáveis. As 

principais diferenças apontadas por elas serão tratadas no próximo tópico, 

ressaltando os aspectos apresentados como peculiares aos serviços. 

Para Berry & Parasuraman (1991, p.15) “executar o serviço de forma confiável 

e precisa é o coração da excelência em marketing de serviços”, o que revela certa 

centralidade na importância da execução do serviço, que é exatamente o que iremos 

tratar na presente pesquisa, a execução dos serviços prestados pelas equipes de 

linha de frente dos supermercados. 

 Para Kotler e Armstrong (1993) o marketing de serviços precisa envolver não 

somente o marketing externo, aquele que trata do relacionamento da empresa com o 

cliente, mas também o marketing interno, da empresa para o funcionário e o 

marketing interativo, que trata do relacionamento dos funcionários com o cliente. 

Esses três conceitos fazem parte do triângulo do marketing de serviços que será 

apresentado adiante. 
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A partir desses autores podemos compreender que o Marketing de Serviços é 

uma aplicação/adaptação do marketing de produtos ao setor de serviços e que ela 

se faz necessária por conta das características e peculiaridades dos serviços que 

veremos a partir de agora e que se aplicam diretamente aos serviços de 

supermercados. 

 

2.2.2 Características de Serviços 

Kotler e Armstrong (1993) conceituam: “um serviço é um ato ou desempenho 

essencialmente intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte na 

posse de nenhum bem. Sua execução pode ou não estar ligada a um produto 

físico.”. 

Berry & Parasuraman (1991) afirmam que “serviços são dominados pela 

qualidade da experiência, os atributos só podem ser significativamente avaliados 

depois da compra e durante a produção/consumo”. 

Para oferecer essa qualidade da experiência, autores como Kotler e 

Armstrong (2007), Berry & Parasuraman (1991) e Zeithaml & Bitner (2003) enfatizam 

que as características dos serviços é que distinguem o marketing de serviços do 

marketing de produtos.  

Kotler e Armstrong (2007) enfatizam quatro características dos serviços: 

Intangibilidade, Inseparabilidade, Variabilidade e Perecibilidade. Zeithaml & Bitner 

(2003) apresentam os mesmos conceitos, porém chamam a “Inseparabilidade” de 

“Produção e Consumo simultâneos” e a “Variabilidade” de “Heterogeneidade”. 

Intangibilidade: é a característica que os serviços têm de só poderem ser 

vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados no instante de sua aquisição, e não 

antes, como ocorre com os produtos. O serviço prestado por um operador de caixa 

ou balconista de frios, padaria, peixaria ou açougue de supermercado só poderá ser 

experimentado no ato da entrega do mesmo. As autoras também destacam que a 

intangibilidade implica na impossibilidade do serviço ser patenteado e na dificuldade 

em se estabelecer o preço e de se exibir ou divulgar o serviço; 
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Inseparabilidade: diferente da maioria dos produtos, o cliente participa da 

produção dos serviços, uma vez que estes são consumidos no mesmo momento. Os 

serviços são inseparáveis de quem os oferece, sejam pessoas ou máquinas (Kotler 

e Armstrong, 2007). Por exemplo, se um balconista de frios do supermercado estiver 

com problemas pessoais ou com colegas de trabalho, isso poderá ficar claro para o 

cliente e comprometer o resultado do serviço; ou se o cliente estiver com problemas 

e for grosseiro com o funcionário, o resultado do serviço também será impactado. 

Por possuir produção e consumo simultâneos, os serviços são afetados diretamente 

pelos clientes e pelos funcionários; e apresentam dificuldade de serem produzidos 

em massa (Zeithaml & Bitner, 2003).  

Variabilidade: como o serviço dependente da interação entre o prestador e o 

cliente, ele tende a ser difícil de padronizar, pois dependendo do humor, do dia, do 

local, do ambiente, dos acontecimentos recentes a forma de entregar e receber o 

serviço pode variar. Por exemplo, uma mesma operadora de caixa pode atender de 

maneira rápida e simpática no início do dia e de maneira desanimada e lenta no fim 

do dia. Zeithaml & Bitner (2003) afirmam que esses fatores são incontroláveis e que 

não há certeza se o que foi executado será igual ao que foi planejado e divulgado. 

Para Kotler e Armstrong (1993) “A maneira como a empresa lida com problemas 

resultantes da variabilidade pode afetar dramaticamente a percepção que o cliente 

tem da qualidade do serviço.”. 

Perecibilidade: os serviços não podem ser preservados, estocados, 

devolvidos ou revendidos. Um grande desafio para as prestadoras de serviço é 

prever bem a demanda e adotar formas criativas para a utilização da capacidade 

instalada, principalmente em períodos de pico Zeithaml & Bitner (2003). No Brasil, 

supermercados passam diariamente por grandes filas em alguns horários 

específicos e sobram caixas abertos e balconistas livres em outros horários. Outra 

implicação da perecibilidade é a impossibilidade de se revender um serviço 

“devolvido” por um cliente insatisfeito; ou desfazer o que foi feito de negativo em 

alguns casos, como corte de cabelo, grosseria etc. (Kotler e Armstrong, 1993). 



30 

 

Os supermercados vendem produtos, mas prestam uma série de serviços de 

apoio através do pessoal de linha de frente. Estudamos e coletamos informações de 

clientes e gestores e perceberemos de forma essas características afetam os seus 

entendimentos da qualidade dos serviços prestados. 

 

2.2.3 O Triângulo do Marketing de Serviços 

 O triangulo do marketing de serviços mostra a interação entre os atores 

envolvidos no processo de prestação de um serviço e apresenta “três tipos de 

marketing que devem ser conduzidos com sucesso, a fim de que um serviço seja 

bem executado: marketing externo, marketing interno e marketing interativo” 

(Zeithaml E Bitner, 2003), conforme imagem a seguir: 

 

Figura 2 – O triangulo do marketing de serviços. 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

  

A organização cria expectativas com o marketing externo, habilita sua equipe 

para atender essas expectativas com o marketing interno e, finalmente, entrega suas 

promessas no marketing interativo; ou seja, a empresa deve oferecer condições no 

marketing interno, através de treinamentos, benefícios, estratégias etc. para que os 

funcionários sejam capacitados a cumprir sua promessa aos clientes (Zeithaml E 

Bitner, 2003). 
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 Buscamos uma melhor compreensão de como o cliente e o gerente de 

supermercado percebem o cumprimento da promessa, marketing interativo, para a 

partir dessas informações, permitir uma reflexão sobre como aprimorar o 

cumprimento dessa promessa no marketing interno. 

 Kotler e Armstrong (1993) situam os 4 Ps de marketing no marketing externo, 

adequado para produtos. Para os autores, o marketing de serviços necessita 

trabalhar, além do externo, os marketings interno e interativo, que estarão 

abrangidos nos 3 Ps adicionais, como veremos a seguir. 

 

2.2.4 Os 7 Ps do Marketing de Serviços 

O mundialmente conhecido composto de marketing tradicional é constituído 

pelos quatro Ps: Produto, Preço, Praça (Distribuição) e Promoção (Kotler e 

Armstrong 1993).  

Considerando as características distintas dos serviços - Intangibilidade, 

Inseparabilidade, Variabilidade e Perecibilidade - apresentadas anteriormente, o 

composto tradicional de marketing foi expandido, buscando suprir os pontos não 

atendidos e, para tanto, foram acrescentados 3Ps: Pessoas, Evidência física 

(PhysicalEvidence) e Processo, cujas variáveis são apresentadas na parte inferior do 

quadro a seguir: 
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Figura 3 – O Composto de Marketing expandido para Serviços. 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

  

O trabalho de marketing desenvolvido pelos supermercados, principalmente 

nos 3 Ps adicionais de serviços, surge em nossa pesquisa a partir do momento que 

estivemos dialogando com nossos sujeitos de pesquisa. Pudemos observar de que 

forma os clientes e gerentes de supermercado percebem o impacto das Pessoas, 

das Evidências Físicas e dos Processos na qualidade dos serviços prestados pelo 

pessoal de linha de frente das lojas. 

 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 Nesse capítulo procuramos apresentar as principais definições de qualidade de 

serviços e suas dimensões segundo diversos autores. 
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2.3.1 Definição 

Para Berry & Parasuraman (1991), a qualidade do serviço é a essência, o 

principal no marketing de serviços. Kotler e Armstrong (1993) ressaltam que a 

qualidade de serviços é mais difícil de julgar se comparada à qualidade de produtos. 

Para eles, a chave para a qualidade de serviços é atender a expectativa do cliente. 

Para isso ela precisa ser conhecida. Nossa intenção com o presente estudo foi 

exatamente conhecer detalhadamente como os clientes de supermercado entendem 

a qualidade dos serviços prestados pelo pessoal de linha de frente, logo 

conhecemos suas expectativas e pudemos compará-las com as expectativas dos 

gerentes de supermercado. 

Grönroos (2009) argumenta que o julgamento da qualidade dos serviços se 

dá por duas análises, da qualidade do processo e da qualidade do resultado. Essa 

reflexão será fundamental para nossa análise. Por exemplo, se uma operadora de 

caixa executa o processo de forma rápida, simpática, agradável, atenciosa; o cliente 

provavelmente estará satisfeito com o processo, no entanto, se ela cometer um erro 

passando os produtos e fizer o cliente gastar mais dinheiro que o devido, esse 

resultado gerará profunda insatisfação. O contrário também é verdade, se a 

operadora de caixa passar todos os produtos corretamente, o cliente estará satisfeito 

com o resultado, porém se ela for muito lenta ou mal educada, ele ficará insatisfeito 

com o processo. Analisamos a qualidades dos serviços em supermercados tantos 

nos processos como nos seus resultados. Essa qualidade, seja do processo ou do 

resultado, é percebida pelo cliente no contato de serviço ou “momentos da verdade” 

(Zeithaml & Bitner, 2003) 

 

2.3.2 Características 

Como dito anteriormente, nos momentos de contato de serviço (Zeithaml & 

Bitner 2003), com ou sem contato humano, o cliente forma o entendimento da 

qualidade dos serviços da empresa. Não é difícil perceber a influência do funcionário 

do varejo na qualidade do atendimento, embora esta possa, também, acontecer na 

ausência desse contato, através da simples visualização de uma prateleira muito 
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bem arrumada, de um cheiro agradável, de uma exposição interessante de produtos 

etc. 

É possível perceber o impacto do trabalho do profissional de linha de frente 

do supermercado no cliente até mesmo quando os dois não se encontram. Assim, se 

tornou necessário investigar todas as suas atividades, buscando as informações 

mais completas possíveis, de forma a refletir sobre novas formas de entrega do 

serviço. 

Muito já se estudou sobre quais as dimensões pelas quais o cliente julga a 

qualidade de um serviço. Diversos autores buscaram identificar as dimensões que 

fossem aplicadas à maior parte dos serviços. 

Eberle (2009), Eberle et al (2010) e Silva (2011) apresentam como foi a 

evolução dos estudos sobre essas dimensões da qualidade de serviços. Segue uma 

tabela resumindo esses estudos: 

 

Tabela 04: Autores e suas dimensões da qualidade de serviços 

Autores Dimensões da qualidade 

Garvin (1987) 

1- Desempenho 

2- Características 

3- Confiabilidade 

4- Conformidade 

5- Durabilidade 

6- Atendimento 

7- Estética  

8- Qualidade percebida. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

Modelo Inicial 

1- Confiança 

2- Receptividade 

3- Competência 

4- Acesso 

5- Cortesia 
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6- Comunicação 

7- Credibilidade 

8- Segurança 

9- Confidencialidade 

10- Tangíveis. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

Modelo Intermediário 

1- Tangíveis 

2- Confiabilidade 

3- Presteza 

4- Comunicação 

5- Cortesia 

6- Compreensão 

7- Acessibilidade 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

Modelo Final 

1- Confiabilidade 

2- Responsividade 

3- Segurança 

4- Empatia 

5- Tangibilidade. 

Denton (1990) 

1- Confiabilidade 

2- Responsividade  

3- Unicidade. 

Albrecht (1994) 

1- Cuidado/atenção 

2- Espontaneidade 

3- Solução de problemas 

4- Recuperação de falhas. 

Johnston (1995) 

1- Atenção  

2- Responsividade 

3- Cuidado 

4- Disponibilidade 

5- Confiabilidade 

6- Integridade 
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7- Simpatia 

8- Cortesia 

9- Comunicação 

10- Competência 

11- Funcionalidade 

12- Compromisso 

13- Acesso 

14- Flexibilidade 

15- Estética 

16- Limpeza / arrumação 

17- Conforto 

18- Segurança 

Leo e Philippe (1997) 

1- Responsividade 

2- Saber escutar 

3- Habilidade de explicar 

4- Compreensão 

5- Personalização 

6- Proximidade psicológica 

7- Cortesia 

8- Confiabilidade 

9- Segurança 

10- Receptividade 

11- Tempo de espera 

12- Competência 

13- Acessibilidade 

Fonte: O autor, baseado em dados de Eberle (2009), Eberle et al (2010) e Silva (2011). 

Ao longo da pesquisa buscamos aprofundar a compreensão de como as 

dimensões de qualidade de serviços se aplicam no varejo supermercadista. Durante 

a metodologia, estudamos de que forma essas dimensões poderiam se tornar 

categorias a priori ou não de nossa pesquisa. Pela diversidade de possibilidades, 
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nos pareceu mais interessante ir a campo sem categorias a priori em relação às 

dimensões. 

 

2.4 MODELOS DE QUALIDADE DE SERVIÇOS 

 A seguir apresentamos três modelos de qualidade de serviços e suas 

principais características. O Modelo de Lacunas (Zeithaml & Bitner 2003) que foi o 

principal modelo que contribuiu para nosso estudo, a Escala SERVQUAL 

(Parasuraman et al. 1985) que nos contribui com suas dimensões da qualidade, e a 

Escala Prado & Marchetti para Supermercados (Prado & Marchetti 1996) que, por 

ser um modelo específico para supermercados, nos chama a atenção e serve de 

referencia.  

Vale enfatizar que, apesar de estarmos apresentando dois modelos 

quantitativos, nossa pesquisa se trata de um trabalho qualitativo. Esses modelos 

oferecem algumas informações que nos ajudaram como referência para 

desenvolvimento dos roteiros e análise da pesquisa, como será apresentado a 

seguir.  

 

2.4.1 Modelo de Lacunas da Qualidade de Serviços 

 Zeithaml & Bitner (2003) apresentam o modelo de lacunas da qualidade de 

serviços propondo que se elimine a lacuna do cliente, que consiste na diferença 

entre suas expectativas e suas percepções, ou seja, se o cliente receber algo que 

não está dentro ou melhor que o esperado, ele ficará insatisfeito. 

 O modelo propõe que para preencher ou eliminar a lacuna do cliente deve-

se eliminar as quatro lacunas da empresa conforme figura a seguir. 
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Figura 4 – Modelo de lacunas da qualidade de serviços 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

 

 As lacunas da empresa são as causas da lacuna do cliente. Se eliminarmos 

as lacunas da empresa, estaremos eliminando a lacuna do cliente. As lacunas da 

empresa são: 1- Não conhecer a expectativa do cliente; 2- Não selecionar a 

proposta e os padrões de serviços corretos; 3- Não executar o serviço dentro dos 

padrões estabelecidos e; 4- Não cumprir o que foi prometido.  

 Nossa pesquisa buscou identificar as expectativas do cliente em relação ao 

trabalho do pessoal de linha de frente do supermercado e ao compararmos com o 

entendimento dos gerentes de supermercado, pudemos compreender as causas 

dessa lacuna. O conhecimento dessas expectativas poderá ajudar supermercadistas 

a eliminar essa lacuna em seus estabelecimentos dentre outras aplicações que 

serão discutidas nas conclusões. 
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2.4.2  Escala SERVQUAL 

Berry & Parasuraman (1992) definem que “a qualidade do serviço é a base do 

marketing de serviços, porque o marketing do produto é um desempenho. O 

desempenho é o produto; é o desempenho que os clientes compram.”  

A Escala SERVQUAL foi desenvolvida em 1985 por Parasuraman et al. com o 

intuito de compreender a qualidade de serviços a partir da comparação entre o 

serviço esperado (expectativa) e o serviço percebido. 

A partir do momento que o serviço é prestado, três coisas podem acontecer 

em relação às expectativas do cliente. O serviço percebido pelo cliente pode ser 

superior, igual ou inferior ao esperado. 

No caso de um supermercado, por exemplo, o cliente poderia ter a 

expectativa de encontrar produtos expostos de forma organizada, fáceis de 

encontrar. Caso ele os encontrasse dessa forma, ficaria satisfeito, pois suas 

expectativas foram atendidas. Caso encontrasse os produtos completamente 

desorganizados, caídos, com rótulo virado, ficaria insatisfeito, pois o serviço 

percebido foi inferior ao esperado. E caso ele encontrasse gôndolas muito 

modernas, com vários produtos expostos de forma criativa e esteticamente 

atraentes, ficaria muito satisfeito, pois o serviço percebido foi superior ao esperado. 

Por seu tempo de vida e alta aplicabilidade, esta escala foi testada e validada 

pelos próprios e por diversos outros autores, em inúmeras empresas do setor de 

serviços, inclusive em supermercados Silva (2008), Martins et. al. (2012), e 

supermercados virtuais (Lerner, 2003). 

Para Parasuraman et al. (1985), os clientes não percebem a qualidade de um 

serviço numa única dimensão, ele observa diversos aspectos. Inicialmente eles 

identificaram dez dimensões da qualidade: acesso, comunicação, competência, 

cortesia, credibilidade, confiabilidade, presteza, segurança, tangíveis e compreensão 

do cliente. Mais adiante essas 10 dimensões foram readaptadas nas 5 que já 

mencionamos anteriormente na tabela 5: confiabilidade, capacidade de resposta, 

segurança, empatia e tangíveis. 
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A confiabilidade é habilidade de desempenhar o serviço prometido de modo 

confiável e preciso. A capacidade de resposta é a vontade de ajudar os clientes e de 

maneira rápida. A segurança é conhecimento e simpatia dos funcionários atuando 

para passar credibilidade. A empatia é o cuidado e atenção individualizada aos 

clientes. E finalmente os tangíveis dizem respeito à aparência das instalações, 

equipamentos, pessoal e materiais. Para os autores a confiabilidade é a dimensão 

mais determinante. 

Tabela 05: Exemplos de como os clientes de supermercado julgam as cinco dimensões da 

qualidade em serviços 

Confiabilidade No caso de produto estragado, o dinheiro é 

devolvido ou o produto é substituído. São 

dadas explicações atenciosas sobre o motivo 

do problema e há uma promessa confiável de 

uma medida imediata para que o problema não 

se repita. 

Entregas são 

feitas no horário 

prometido. 

Capacidade 

de resposta 

Se algum produto está em falta na área de 

vendas, o funcionário se prontifica a procurá-lo 

no estoque imediatamente, mesmo que ele não 

atue naquele setor. 

Vários caixas 

abertos e 

trabalhando com 

agilidade. 

Segurança Funcionários demonstram conhecimento dos 

produtos que vendem e dos equipamentos que 

manipulam. 

Equipe 

competente e 

bem treinada. 

Empatia Compreender necessidades e gostos 

específicos dos clientes. 

Quando possível, 

lembrar-se das 

preferências dos 

clientes. 

Tangíveis Produtos expostos corretamente, sem rupturas 

e com a precificação correta. 

Funcionários 

uniformizados 

com boa 
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aparência. 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003), adaptado pelo autor. 

 

O serviço esperado e percebido pelo cliente é medido através de uma escala 

de 21 itens que irão verificar como o cliente observa essas cinco dimensões. 

 

Figura 5 – Escala Servqual. 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 
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Figura 6 – Escala Servqual (continuação). 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

 

Ao saber quais são as expectativas básicas de seus clientes a empresa 

poderá trabalhar para se manter nesse limite, ou seja, entregar algo dentro das suas 

expectativas. Os autores chamam essa área de zona de tolerância, que é limitada 

abaixo pelo serviço adequado e acima pelo serviço desejado (Zeithaml et al. 1996). 

Segundo os autores para obter alguma vantagem competitiva, elas deveriam 



43 

 

melhorar o serviço continuamente, oferecendo um serviço acima do esperado pelo 

cliente, superando suas expectativas. 

 

2.4.3  Escala Prado & Marchetti para Supermercados 

A partir de um levantamento de dados em Curitiba, Prado e Marchetti (1996) 

desenvolveram uma escala para avaliar a satisfação do consumidor em 

supermercados. Para desenvolver seu modelo, entrevistaram donas de casa acima 

de 25 anos e com renda familiar acima de dez salários mínimos, em 18 

supermercados de sete redes diferentes. 

O instrumento proposto possui 19 questões que utilizam a escala Likert com 7 

pontos e estão distribuídas em cinco dimensões: Eficácia dos serviços de caixa; 

Atmosfera no supermercado; Serviços de panificação; Presteza no Atendimento e; 

Carnes e Frios. A seguir podemos ver os itens de cada dimensão: 
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Figura 7 – As cinco dimensões para supermercados. 

Fonte: Prado e Marchetti (1997) 

 

A escala final é apresentada conforme a figura: 
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Figura 8 – Escala final para supermercados. 

Fonte: Prado e Marchetti (1997) 

  

O modelo proposto por Prado e Marchetti (1996) é relevante para o presente 

trabalho, pois apontou direções que foram observadas e aprofundadas ao longo da 

estruturação do roteiro de entrevista. Na escolha dos temas de cada pergunta do 
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modelo e na divisão do supermercado em cinco áreas, vemos aspectos que já foram 

estudados e tidos como relevantes na qualidade de serviços de supermercados, 

logo, foram contemplados em nosso roteiro de entrevista. 

Os dois últimos modelos apresentados têm grande relevância acadêmica, por 

já terem sido aplicados por vários pesquisadores e aprimorados intensivamente. 

Entretanto, não são diretamente aplicáveis no âmbito desta pesquisa, pois 

pretendemos investigar de forma qualitativa, como os clientes e os gerentes de 

supermercado percebem atitudes específicas dos funcionários de linha de frente, 

desdobrando a comparação dos resultados encontrados em questões práticas que 

possam servir de insumo para o aprimoramento da qualidade em serviços dos 

supermercados.  
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3.0 METODOLOGIA 

 Pelos objetivos propostos neste trabalho, optou-se pela abordagem 

qualitativa. De acordo com Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida. 

Como nosso objetivo é a análise do entendimento dos clientes e gerentes de 

supermercado sobre a qualidade em serviços prestado pelos funcionários de linha 

de frente, a abordagem qualitativa mostra-se a mais adequada para o estudo, 

permitindo considerar aspectos subjetivos das narrativas, impressões e 

interpretações que o pesquisador possa deduzir sobre os entrevistados. 

 

3.1 SUJEITOS DE PESQUISA 

Conforme descrito e justificado na delimitação, trabalharemos com dois 

sujeitos de pesquisa: 

1- Gestores de super e hipermercados; 

2- Clientes de supermercado de alta frequência - heavy users (quatro ou mais visitas 

mensais). 

Os gestores de supermercado e os clientes de supermercado de alta 

frequência serão selecionados na rede de relacionamento do autor. 

 

3.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

Trabalharemos com dois tipos de dados. Em um primeiro momento 

utilizaremos um relato de observação de situações de atendimento buscando 

identificar elementos que possam ser incluídos, alterados ou excluídos no roteiro das 

entrevistas. Em seguida utilizaremos os relatos dos sujeitos de pesquisa, entrevistas 

em profundidade com clientes e gestores de supermercado. 

Para respondermos à pergunta de pesquisa “Como os clientes e os gerentes 

de supermercado entendem a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários 

de linha de frente?”, percebemos que a melhor abordagem seria a entrevista face a 
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face – entrevista interpessoal um a um, uma vez que desejávamos investigar 

detalhadamente todos os aspectos do atendimento do pessoal de linha de frente de 

supermercado.  

Segundo Creswell (2010, p. 213), as entrevistas face a face – interpessoal um 

a um – apresentam vantagens do tipo: são úteis quando os participantes não podem 

ser observados diretamente, permitem aos participantes fornecerem informações 

históricas e, ainda, permitem ao pesquisador controlar a linha de questionamento. 

As entrevistas em profundidade são conversas semi-estruturadas com 

indivíduos escolhidos do público-alvo da pesquisa. Segundo Creswell (2010, p. 212), 

a ideia que está por trás da pesquisa qualitativa é a seleção intencional dos 

participantes que melhor ajudarão o pesquisador a entender o problema e a questão 

de pesquisa. Partiremos, então, do roteiro definitivo, que servirá de guia durante 

todas as entrevistas. 

Os roteiros de entrevistas semi-estruturadas permitem maior flexibilidade ao 

pesquisador e ao entrevistado para abordar outros assuntos/temas pertinentes à 

pesquisa, mas que eventualmente não constam do roteiro de investigação. 

Segundo McCracken (1988) a entrevista em profundidade é o método mais 

poderoso no arsenal qualitativo. É uma das técnicas exploratórias mais comumente 

utilizadas para os trabalhos de pesquisa onde se busca obter um conhecimento mais 

profundo a respeito de determinado tema (AAKER, KUMAR e DAY, 2000). 

Entre as limitações deste método de coleta de dados, pode-se dizer que: ele 

proporciona informações indiretas, filtradas pelo ponto de vista dos entrevistados; 

proporciona informações em um local designado, em vez de no local de campo 

natural; a presença do pesquisador pode influenciar as respostas; e, ainda, nem 

todas as pessoas são igualmente articuladas e perceptivas (CRESWELL, 2010). 

Elaboramos dois roteiros preliminares das entrevistas semi-estruturadas que 

foram aplicadas posteriormente com os dois sujeitos de pesquisa: clientes e 

gestores de supermercado. 
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Refinamos a elaboração do roteiro das entrevistas, com observações dos 

indivíduos em locais de pesquisa (lojas do setor supermercadista), buscando 

identificar elementos que pudessem ser incluídos, alterados ou excluídos no roteiro 

das entrevistas. O modelo de Prado e Marchetti (1996) auxiliou essa observação. 

Segundo Creswell (2010, p. 214), nas observações qualitativas, o pesquisador faz 

anotações de campo, onde registra as atividades no ambiente da pesquisa, usando 

algumas questões anteriores que o pesquisador quer saber. 

Com o roteiro de entrevistas concluído, foi feita a coleta de dados primários, 

por meio da pesquisa de campo com esses indivíduos. Essas entrevistas foram 

realizadas, uma a uma, por cerca de uma a duas horas, tentando compreender ao 

máximo o entendimento dos clientes e gestores de supermercado, para atingirmos 

os objetivos propostos. 

 

3.3 MÉTODOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados coletados foram posteriormente analisados por meio da análise de 

conteúdo. O procedimento básico da análise de conteúdo refere-se à definição 

categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa (VERGARA, 2012). 

Categorizar implica isolar elementos para, em seguida, agrupá-los. As 

categorias devem ser: (a) exaustivas, buscando permitir a inclusão de praticamente 

todos os elementos; (b) mutuamente exclusivas; (c) objetivas, a fim de evitar dúvidas 

na distribuição dos elementos; (d) pertinentes, ou seja, adequadas ao objetivo da 

pesquisa (VERGARA, 2012, p.10). 

Entre as grades que podem ser escolhidas para definição das categorias, 

aberta, fechada ou mista (LAVILLE e DIONNE, 1999 apud VERGARA, 2012, p.11), 

optou-se pela grade aberta, sem categorias definidas a priori, porém tendo como 

base a literatura pesquisada, as diversas dimensões da qualidade de serviços e as 

divisões dos serviços em supermercados por área. 

Procedimentos qualitativos focalizam as peculiaridades e as relações entre os 

elementos (LAVILLE e DIONNE, 1999 apud VERGARA, 2012, p.11). A interpretação 
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dos resultados pode ser realizada procedendo-se à comparação dos resultados ao 

referencial teórico utilizado (pattern-matching), ou à construção de uma explicação 

com base na relação entre as categorias, sendo esta última, em geral, utilizada em 

pesquisas exploratórias (VERGARA, 2012, p.11). Segundo a autora, obtidos os 

resultados, cabe ao pesquisador retornar às suposições formuladas (se houver) e 

confirmá-las ou não, conferindo as devidas explicações. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA: 

 Trabalhamos com três instrumentos de coleta: Um roteiro de observação, 

para o desenvolvimento dos dois roteiros de entrevista (um para os clientes e outro 

para os gerentes); Os dois roteiros preliminares, que foram testados; e os roteiros 

definitivos para cada sujeito de pesquisa. 

 

3.4.1 Elaboração do Roteiro de Observação: 

 Para a elaboração do Roteiro de Observação, o autor se valeu de sua 

experiência no varejo supermercadista e da descrição dos cargos CBO (MTE 2015) 

apresentados anteriormente. O objetivo dessa observação é olhar para o 

supermercado e perceber a atuação do trabalho do pessoal de linha de frente e seu 

impacto na experiência do cliente para a construção dos roteiros de entrevista. 

 

3.4.1.1 Roteiro de observação 

a) Quais são os profissionais que se relacionam com os clientes? 

b) Quais são os locais da loja que eles interagem? 

c) Quais atividades do pessoal de linha de frente parecem mais afetar o cliente de 

supermercado, em cada local da loja? 

d) Algum elemento parece atrapalhar a entrega dos serviços? 
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e) Quais aspectos tangíveis são consequência dos serviços prestados pelo pessoal 

de linha de frente? 

f) O que parece abalar a confiança do cliente em cada local da loja? 

 

3.4.1.2 Resultado da Observação 

O roteiro de observação foi aplicado em cinco diferentes supermercados, das 

cidades de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro no período de 31/08 a 05/09. 

a) Quais são os profissionais que se relacionam com os clientes? 

• Balconistas de frios e laticínios 

• Balconistas de açougue (açougueiros) 

• Balconistas de peixaria (peixeiros) 

• Balconistas de padaria e confeitaria  

• Balconistas de rotisseria (comidas prontas) 

• Balconistas de cafeteria 

• Operadores de balança 

• Repositores 

• Promotores de venda (terceirizados) 

• Chefes de setor 

• Gerente 

• Subgerente 

• Segurança 

• Sommeliers 

• Atendentes de queijos especiais 

• Operadores de caixa 

• Fiscal de caixa 
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• Empacotadores 

• Despachante de entregas 

• Entregadores 

• Vendedores de eletro eletrônicos 

 

b) Quais são os locais da loja que eles interagem? 

• Balcões 

• Corredores da loja 

• Caixa 

• Frente de loja 

 

c) Quais atividades do pessoal de linha de frente parecem mais afetar o cliente 

de supermercado, em cada local da loja? 

• Pedidos de mercadorias / atendimento no balcão (frios e laticínios; açougue; 

peixaria; padaria e confeitaria; rotisseria; cafeteria).  

• Reposição de mercadorias 

• Precificação de mercadorias 

• Pedidos de informação 

• Atendimento no caixa 

• Solução de problemas (trocas, falta de informações e de produtos, produtos 

fora da validade etc.) 

 

d) Algum elemento parece atrapalhar a entrega dos serviços? 

• Desmotivação / desinteresse / apatia dos funcionários 

• Aspectos tangíveis de limpeza e organização 
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• Poucos funcionários 

• Má administração 

 

e) Quais aspectos tangíveis são consequência dos serviços prestados pelo 

pessoal de linha de frente? 

• Arrumação das gôndolas 

• Precificação dos produtos nas gôndolas 

• Limpeza e organização da loja 

• Limpeza e organização das áreas internas de manipulação (que o cliente vê 

através do vidro) 

• Validade dos produtos 

• Apresentação pessoal dos funcionários 

• Exposição de produtos em balcões e vitrines 

• Embalagens de produtos manipulados 

 

f) O que parece abalar a confiança do cliente em cada local da loja? 

• Validade dos produtos 

• Promoções 

• Ausência de preço 

• Embalagens abertas 

• Desinteresse 

• Falta de higiene dos funcionários na manipulação de alimentos 

• Falta de higiene dos funcionários na apresentação pessoal 

• Prateleiras ou vascas vazias 

• Falta de organização 



54 

 

• Acondicionamento inadequado de produtos congelados ou resfriados 

• Produtos no chão ou jogados em locais inadequados 

• Produtos largados por outros clientes no caixa (principalmente congelados e 

resfriados) 

 

3.4.2 Elaboração do Roteiro de Entrevista: 

Para elaborar esse roteiro, partimos do resultado da observação apresentada. 

Percebemos que os entrevistados falariam sobre muitos aspectos de atendimento de 

diversos profissionais em diversas áreas do supermercado. Como são muitas 

questões a serem levadas em consideração, nos preocupamos em elaborar um 

roteiro organizado e divido em partes. 

O modelo de Prado e Marchetti (1996), apresentado anteriormente, trabalha 

com cinco dimensões dos serviços de supermercado: Eficácia dos serviços de caixa; 

Atmosfera no supermercado; Serviços de panificação; Presteza no Atendimento e; 

Carnes e Frios. Cada uma dessas dimensões é desdobrada em afirmações que 

formam sua escala. Utilizamos essa lógica de divisão do supermercado em 

diferentes áreas para orientar nossa entrevista (mesmo que não seguindo 

exatamente o proposto no modelo) e as afirmações da escala, nos serviram de guia 

para a elaboração de questões em nosso roteiro. 

 

3.4.2.1 Roteiro de Entrevista do Cliente: 

Vamos começar falando sobre como é a sua relação com os supermercados.  

I- Introdução 

a) O que vem a sua mente quando você pensa em supermercado? 

b) Quais são suas primeiras lembranças em supermercado? Pode ser da 

infância. 

c) Quais os supermercados você mais gosta? Quais os motivos? 
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d) Quais os supermercados você menos gosta? Quais os motivos? 

e) Quais os supermercados vocês mais frequenta? Quantas vezes por 

semana/mês? Porque são os que mais frequenta? 

f) Quais as situações mais agradáveis que você viveu em um supermercado? 

g) Quais as situações mais desagradáveis que você viveu em um 

supermercado? 

h) Quais são os funcionários (cargos) que trabalham no supermercado? (anotar 

cada um que for citado) Qual sua opinião geral sobre cada um deles? Como 

eles costumam ser? 

A intenção da nossa pesquisa é conhecer profundamente a sua percepção sobre 

o trabalho dos funcionários dos supermercados. Entender o que eles fazem ou 

deixam de fazer que afeta a sua percepção sobre a qualidade dos serviços daquela 

loja. Para isso, gostaria de te convidar a um passeio imaginário pelos 

supermercados que você já visitou, vamos andar de setor a setor e descobrir quais 

são as atitudes positivas ou negativas que cada funcionário pode tomar que afete a 

sua percepção daquele serviço. Podemos começar? 

II – Entrando na Loja  

a) Como você costuma chegar no supermercado, de carro ou a pé? 

b) Quais funcionários costuma ver primeiro? Eles têm alguma importância 

para você? A atitude deles faz alguma diferença? 

c) Pense nas diversas vezes que entrou nos supermercados que visitou. 

Viveu alguma situação positiva ou negativa no momento da entrada até 

passar dos caixas?  

d) Já sentiu falta de algo ou alguma informação ao entrar num 

supermercado? 

III - Atmosfera no Supermercado 
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 Vamos pensar na ambiente, na atmosfera do supermercado de uma forma 

geral. Nesse momento esqueça os setores de perecíveis (frios fatiados, açougue, 

padaria, rotisseria, FLV etc.) pense somente nos corredores de biscoitos, cereais, 

bebidas, enlatados etc. 

a) Pense nas gôndolas onde ficam os produtos, nas prateleiras, nos 

corredores do supermercado. Que aspectos vocês considera positivos e 

negativos?  

b) Que atitudes dos funcionários podem afetar sua percepção de qualidade 

nesse local? 

c) Qual trabalho desses funcionários pode fazer você ficar mais ou menos 

satisfeito? 

d) Como costuma ser a postura dos funcionários nesses locais? E a sua 

aparência? O que afeta sua percepção de qualidade? 

e) Já viveu alguma situação nos corredores com algum funcionário que te 

marcou positiva ou negativamente? Como foi? 

f) Já sentiu falta de algum produto e recorreu a um funcionário? Como foi ou 

foram essas experiências? 

g) Já recorreu a algum funcionário nessa área por algum outro motivo? Para 

pedir alguma informação? 

h) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? 

Informações nutricionais, aplicações do produto, qualidade, diferenciação 

de um para o outro. Isso é importante para você? 

i) Caso o cliente não comente, perguntar sobre o impacto de: prateleiras e 

produtos empoeirados, precificação errada ou ausente, produtos 

desorganizados, produtos amassados / avariados, produtos fora da 

validade, rupturas na exposição de produtos, corredores obstruídos por 

caixas ou pallets. 
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j) Pense nas gôndolas onde ficam os produtos resfriados, congelados, 

iogurtes, manteigas etc. Que aspectos vocês considera positivos e 

negativos?  

k) O que acha das ações de merchandising, de exposição criativa de 

produtos? Isso te deixa mais ou menos satisfeito, ou é indiferente? 

l) O que acha das ações de cross merchandising? (explicar conceito) Isso te 

deixa mais ou menos satisfeito, ou é indiferente?  

m) Encontrar os produtos sempre no mesmo lugar na mesma loja é algo 

importante para você? 

n) Já precisou se comunicar com algum gerente, subgerente ou algum 

supervisor de um supermercado? Qual o motivo? Como foi a experiência? 

o) Já teve alguma experiência positiva ou negativa com promotores de 

venda? (explicar quem são) Como foi? 

IV – Serviços de Panificação e Confeitaria, Cafeteria e Rotisseria 

 Agora vamos para os setores de panificação e confeitaria, cafeteria e rotisseria.  

a) Você costuma comprar produtos desses setores? Quais produtos? 

b) Já teve alguma experiência positiva ou negativa sendo atendido no balcão 

para pedir algum pão, bolo, torta, doce, café, comida etc.? Como foi? 

c) O que esses funcionários podem fazer que te faça ficar mais ou menos 

satisfeito? 

d) Como costuma ser a postura dos funcionários? E a sua aparência? O que 

afeta sua percepção de qualidade? 

e) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? 

Sabor, processo de fabricação, ingredientes, calorias etc.? Isso é 

importante para você? 

f) Qual a importância da exposição dos produtos desse setor para você? Já 

viveu alguma situação positiva ou negativa? 
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g) Como costuma ser a higiene desse setor? O que é importante para você? 

h) Já desconfiou de algum aspecto ético nesse setor? 

i) Caso o cliente não comente, perguntar sobre o impacto de: produtos com 

aspectos de velhos, produtos fora da validade, vitrines desorganizadas, 

filas etc. 

j) Já esteve em duvida sobre levar ou não um produto? Algum funcionário 

tentou persuadi-lo a levar? Como foi? Ofereceu alguma degustação? Se 

não, gostaria que isso tivesse acontecido? 

V – Serviços de Açougue, Peixaria e Frios fatiados 

 Agora vamos para o setor de Açougue, Peixaria e Frios fatiados.  

a) Você costuma comprar produtos desse setor? Quais produtos? 

b) Já teve alguma experiência positiva ou negativa sendo atendido no 

balcão? Como foi? 

c) O que esses funcionários podem fazer que te faça ficar mais ou menos 

satisfeito? 

d) Como costuma ser a postura dos funcionários? E a sua aparência? O que 

afeta sua percepção de qualidade? 

e) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? 

Aplicações, origem, marca, processo de fabricação, calorias etc.? Isso é 

importante para você? 

f) Como costuma ser o atendimento na balança? O que te deixa satisfeito ou 

insatisfeito na hora de pesar os produtos? 

g) Já recorreu a algum funcionário nessas áreas para pedir alguma 

informação? Como foi? 

h) Qual a importância da exposição dos produtos desse setor para você? Já 

viveu alguma situação positiva ou negativa? 

i) Como costuma ser a higiene desse setor? O que é importante para você? 
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j) Já desconfiou de algum aspecto ético nesse setor? 

k) Caso o cliente não comente, perguntar sobre o impacto de: produtos com 

aspecto de estragados, mau cheiro, vitrines desorganizadas, filas etc. 

l) Já esteve em duvida sobre levar ou não um produto? Algum funcionário 

tentou persuadi-lo a levar? Como foi? Ofereceu alguma degustação? Se 

não, gostaria que isso tivesse acontecido? 

VI – Serviços Especiais 

Agora vamos falar de serviços especiais oferecidos por alguns 

supermercados como sommeliers, atendentes de queijos finos, atendente de eletro 

eletrônicos etc. 

a) Você já foi atendido por algum desses profissionais ou algum semelhante 

em um supermercado? Como foi a experiência?  

b) O que você considera importante nesse serviço? O que seria positivo ou 

negativo? 

VII – Serviços de caixa 

Estamos nos aproximando do fim das compras, vamos nos dirigir ao caixa. 

a) Como costuma ser a experiência de ir para o caixa? 

b) Que situações positivas você já viveu no momento de passar suas 

compras no caixa? 

c) Que situações negativas você já viveu no momento de passar suas 

compras no caixa? 

d) O que pensa sobre as filas? 

e) O que pensa sobre o “caixa rápido” para quem compra poucos itens? 

f) O que pensa sobre o caixa especial para idosos, gestantes e PCD 

(Pessoa com Deficiência)? 

g) Qual a importância dos produtos que ficam expostos ao lado do caixa para 

você? Já percebeu algum aspecto positivo ou negativo? 
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h) Como costuma ser a aparência e postura da operadora de caixa? O que te 

agrada ou incomoda? 

i) O que a operadora de caixa pode fazer para deixá-lo mais satisfeito? 

j) O que a operadora de caixa pode fazer que irá chateá-lo? 

k) Como seria a operadora de caixa perfeita para você? 

l) Alguma operadora de caixa já te perguntou se você sentiu falta de algum 

produto na loja e anotou a informação para repassá-la? Se sim, como foi? 

Se não, como se sentiria? 

m) Como costuma ser a experiência de embalar as compras nas sacolas? 

Comente suas vivencias.  

n) Algum funcionário costuma te ajudar a embalar seus produtos? O que ele 

pode fazer de certo ou errado? 

o) Já encontrou no caixa produtos deixados por outros clientes que 

desistiram de levá-los? Como se sentiu? 

p) Já desconfiou de algum aspecto ético nesse setor? 

q) Já precisou se comunicar com algum fiscal de caixa de um supermercado? 

Qual o motivo? Como foi a experiência? 

r) Já utilizou o serviço de entrega do supermercado? Quais os aspectos 

positivos e negativos dessas experiências? 

s) Como é sua experiência com o despachante e com o entregador? Já teve 

alguma vivência positiva ou negativa? Como foi? 

t) Já notou a presença de seguranças nos supermercados? De que forma a 

presença deles afeta sua experiência no supermercado. Que atitude eles 

podem ter ou não ter, que afete  a sua satisfação como cliente. 

Muito obrigado pelas suas informações. Existe mais alguma situação que 

você tenha vivido num supermercado e gostaria de comentar? 

Muito Obrigado! 
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3.4.2.2 Roteiro de Entrevista do Gerente: 

Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que essa pesquisa tem como 

único objetivo conhecer melhor os serviços de supermercado de uma forma geral. 

Não pretendemos avaliar o seu trabalho, seus funcionários, sua loja ou a satisfação 

dos seus clientes. 

Queremos entender qual é a sua opinião e a de outros gerentes de 

supermercados sobre o ideal da qualidade dos serviços. 

Vamos começar falando sobre como é a sua relação com os supermercados.  

I- Introdução 

a) Qual sua formação? 

b) O senhor poderia contar, de forma resumida, a sua trajetória profissional até 

entrar nessa empresa? 

c) Há quantos anos trabalha em supermercado? Há quantos anos trabalha nesse 

supermercado? 

d) Como foi sua trajetória profissional nessa empresa?  

e) Existem gerentes de supermercado que não gostam de trabalhar em 

supermercado. O que você pensa a esse respeito? 

f) O senhor costuma visitar seus concorrentes?  

g) Quais fatores o senhor admira ou não gosta dos seus concorrentes? 

h) Quais são os cargos que existem no seu supermercado? 

i) Você considera fácil ou difícil contratar um funcionário para um supermercado? Por 

quê? 

j) Quais treinamentos seus funcionários recebem ao ser contratados? Existe algum 

material, livro, apostila utilizado? 

k) De uma forma geral, como é a equipe que o senhor tem hoje? Como o senhor 

avalia sua equipe? 
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l) Na sua opinião, como os clientes avaliam sua equipe? 

m) Se não tivesse nenhuma restrição, que mudanças faria na sua equipe? 

n) Pensando num dia normal de funcionamento, quais são os principais problemas 

enfrentados em sua loja? E num dia atípico como natal, carnaval etc.? 

A intenção da nossa pesquisa é conhecer profundamente a sua opinião sobre 

o trabalho dos funcionários do seu supermercado. Entender o que eles fazem ou 

deixam de fazer que afeta a sua percepção sobre a qualidade dos serviços da sua 

loja.  

Para isso, gostaria de te convidar a um passeio imaginário pelo seu 

supermercado, vamos andar de setor a setor e descobrir quais são as atitudes 

positivas ou negativas que cada funcionário pode tomar que afete a sua percepção 

daquele serviço. Podemos começar? 

II – Entrando na Loja 

a) Quais funcionários atuam na entrada da loja? O que você espera deles? Que 

atitudes eles podem ter que afete a sua percepção da qualidade do trabalho deles. 

b) Em sua opinião, que situações / problemas podem acontecer nessa área que 

afete o cliente? (caso não fale, perguntar sobre falta de encartes, carrinhos, 

informações etc.) 

c) Que informações os funcionários que atuam nessa área precisam ter para 

oferecer ao cliente? 

III - Atmosfera no Supermercado 

Vamos pensar na ambiente, na atmosfera do supermercado de uma forma 

geral. Nesse momento esqueça os setores de perecíveis (frios fatiados, açougue, 

padaria, rotisseria, FLV etc.) pense somente nos corredores de biscoitos, cereais, 

bebidas, enlatados etc. 

a) Pense nas gôndolas onde ficam os produtos, nas prateleiras, nos corredores do 

supermercado. Que aspectos vocês considera positivos e negativos nessa área? 
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b) Quais são as tarefas dos funcionários que trabalham nesse setor? 

c) Que atitudes/postura dos funcionários podem afetar sua percepção de qualidade 

nesse local? 

d) Qual trabalho desses funcionários pode fazer o cliente ficar mais ou menos 

satisfeito? 

e) Como costuma ser a postura dos funcionários nesses locais? E a sua aparência? 

O que afeta sua percepção de qualidade? 

f) Já viu alguma situação nos corredores com algum funcionário que tenha marcado 

positiva ou negativamente? Como foi? 

g) Como costuma ser a experiência do cliente quando sente falta de algum produto e 

recorre a um funcionário? O que o funcionário deve ou não deve fazer nessa 

situação? 

h) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? 

Informações nutricionais, aplicações do produto, qualidade, diferenciação de um 

para o outro. Isso é importante para você?  

i) Caso o gerente não comente, perguntar sobre o impacto de: prateleiras e produtos 

empoeirados, precificação errada ou ausente, produtos desorganizados, produtos 

amassados / avariados, produtos fora da validade, rupturas na exposição de 

produtos, corredores obstruídos por caixas ou pallets. 

j) Pense nas gôndolas onde ficam os produtos resfriados, congelados, iogurtes, 

manteigas etc. Que aspectos vocês considera positivos e negativos? 

k) O que acha das ações de merchandising, de exposição criativa de produtos? Isso 

deixa o cliente mais ou menos satisfeito, ou é indiferente? 

l) O que acha das ações de cross merchandising? Isso é importante para o cliente, 

ou é indiferente? 

m) Encontrar os produtos sempre no mesmo lugar na mesma loja é algo importante 

para seu cliente? Você costuma fazer alterações dessa natureza? 
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n) Como é a experiência do seu cliente quando ele precisa se comunicar com o 

gerente, subgerente ou algum supervisor do supermercado? Quais os principais 

motivos para essa procura? 

o) Já teve alguma experiência positiva ou negativa com promotores de venda e seus 

clientes? Como foi? Como deve ser seu comportamento? 

IV – Serviços de Panificação e Confeitaria, Cafeteria e Rotisseria 

Agora vamos para os setores de panificação e confeitaria, cafeteria e 

rotisseria. 

a) Quais as tarefas dos funcionários desses setores?  

b) Quais recomendações você faz a um profissional que trabalha atendendo no 

balcão desses setores? 

c) Já presenciou alguma situação muito positiva ou negativa vendo algum cliente 

sendo atendido no balcão para pedir algum pão, bolo, torta, doce, café, comida etc.? 

Como foi? 

d) O que esses funcionários podem fazer que faça o cliente ficar mais ou menos 

satisfeito? 

e) Como costuma ser a postura dos funcionários? E a sua aparência? O que afeta 

sua percepção de qualidade? 

f) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? Sabor, 

processo de fabricação, ingredientes, calorias etc.? Isso é importante para o cliente? 

g) Qual a importância da exposição dos produtos desse setor para você? Já 

presenciou alguma situação positiva ou negativa? 

h) Como costuma ser a higiene desse setor? O que é importante para você? 

i) Existe algum problema ético nesse setor? (caso ele não fale, perguntar sobre 

adulteração de validade, divergência de peso de produto embalado no local, falta de 

higiene etc.). 
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j) Caso o cliente esteja em duvida sobre levar ou não um produto? O funcionário 

deve tentar persuadi-lo a levar? De que forma?  

V – Serviços de Açougue, Peixaria e Frios fatiados 

Agora vamos para o setor de Açougue, Peixaria e Frios fatiados.  

a) Quais as tarefas dos funcionários desses setores? 

b) Quais recomendações você faz a um profissional que trabalha atendendo no 

balcão desses setores? 

c) Já presenciou alguma situação muito positiva ou negativa vendo algum cliente 

sendo atendido no balcão para pedir algum pão, bolo, torta, doce, café, comida etc.? 

Como foi? 

d) O que esses funcionários podem fazer que faça o cliente ficar mais ou menos 

satisfeito? 

e) Como costuma ser a postura dos funcionários? E a sua aparência? O que afeta 

sua percepção de qualidade? 

f) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? Sabor, 

processo de fabricação, ingredientes, calorias etc.? Isso é importante para o cliente? 

g) Qual a importância da exposição dos produtos desse setor para você? Já 

presenciou alguma situação positiva ou negativa? 

h) Como costuma ser a higiene desse setor? O que é importante para você? 

i) Existe algum problema ético nesse setor? (caso ele não fale, perguntar sobre 

adulteração de validade, divergência de peso de produto embalado no local, falta de 

higiene etc.). 

j) Caso o cliente esteja em duvida sobre levar ou não um produto? O funcionário 

deve tentar persuadi-lo a levar? De que forma? 

k) Como costuma ser o atendimento na balança? O que te deixa satisfeito ou 

insatisfeito com os funcionários na hora de pesar os produtos? (caso não comente, 

perguntar sobre pesar o produto na frente do cliente). 
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VI – FLV  

Vamos pensar agora no setor de FLV – Frutas, Legumes e Verduras 

a) Quais são as principais tarefas dos profissionais desse setor? 

b) Como costuma ser a postura dos funcionários? E a sua aparência? O que afeta 

sua percepção de qualidade? 

c) Os funcionários costumam demonstrar conhecimento sobre os produtos? Isso é 

importante para você? 

d) Qual a importância da exposição dos produtos desse setor para você? 

e) Como costuma ser a higiene desse setor? O que é importante para você? 

f) Quais são suas preocupações éticas nesse setor? 

g) Quando um cliente está em duvida sobre levar ou não um produto, o funcionário 

deve tentar persuadi-lo a levar? De que forma? Ele pode oferecer alguma 

degustação? 

VII – Serviços Especiais 

Agora vamos falar de serviços especiais oferecidos por alguns 

supermercados como sommeliers, atendentes de queijos finos, atendente de 

eletroeletrônicos etc. 

a) Sua loja possui algum desses serviços, ou outro semelhante? Quais? 

b) Como deve se comportar esse profissional que presta esse serviço na sua loja? 

Alguma diferença dos outros funcionários? 

c) O que você considera importante nesse serviço? O que seria positivo ou negativo 

no trabalho e postura desse profissional? 

VIII – Serviços de caixa  

Vamos agora nos dirigir ao caixa.  

a) Como costuma ser a experiência do cliente ao se dirigir ao caixa? 
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b) Como costuma ser a aparência e postura da operadora de caixa? O que te agrada 

ou incomoda? 

c) O que a operadora de caixa pode fazer para deixar o cliente mais satisfeito? 

d) O que a operadora de caixa pode fazer que irá chatear o cliente? 

e) Como seria a operadora de caixa perfeita para você? 

f) Quais são as principais reclamações dos clientes sobre o serviço do caixa? 

g) O que pensa sobre as filas? Como resolvê-las? 

h) O que pensa sobre o “caixa rápido” para quem compra poucos itens? 

i) No caixa especial para idosos, gestantes e PCD (Pessoa com Deficiência), o 

funcionário deve ter um perfil diferente? Como? 

j) Qual a importância dos produtos que ficam expostos ao lado do caixa para você? 

O operador de caixa tem alguma relação com eles? 

k) Você considera importante que a operadora de caixa pergunte ao cliente se ele 

sentiu falta de algum produto na loja e anote a informação para repassá-la? 

l) Você orienta as operadoras de caixa a auxiliar na embalagens dos produtos nas 

sacolas? O que ela deve ou não fazer nesse momento? Quais cuidados um 

funcionário deve ter ao embalar os produtos dos clientes? 

m) Sobre os produtos deixados pelo cliente no caixa, quando ele desiste de leva-los. 

O que deve ser feito? Quem deve fazer? 

n) Quais são suas preocupações éticas nesse setor? (furto de funcionários, golpes, 

furto de clientes etc.)  

o) Qual o trabalho do fiscal de caixa? 

p) Como é o serviço de entrega do seu supermercado? Quais os aspectos positivos 

e negativos? 

q) Quais são as principais reclamações desse serviço? 
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r) Na sua opinião, a presença e postura dos seguranças afetam a experiência do 

cliente na loja? Que atitude eles podem ter ou não ter, que afete a satisfação do 

cliente. 

Muito obrigado pelas suas informações.  

Existe mais alguma situação em relação aos seus funcionários ou alguma 

experiência interessante em relação ao atendimento ao cliente na sua loja que 

gostaria de comentar?  

Muito Obrigado! 
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4.0 TRATAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Em primeiro lugar será apresentado o perfil dos sujeitos entrevistados. Em 

seguida faremos a descrição e tratamento dos dados coletados nas entrevistas com 

clientes e com gerentes e, finalmente, será apresentada a análise de dados de 

acordo com o referencial teórico apresentado. 

 

4.1 COLETA DOS DADOS 

 A coleta de dados com os clientes de supermercado se deu em novembro de 

2015. Foram entrevistados sete clientes de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 06: Clientes entrevistados 

Clientes entrevistados Sexo Estado civil Filhos Idade Mora com

Cliente 1 Feminino Solteira 0 40 mãe

Cliente 2 Feminino Divorciada 1 42 filha

Cliente 3 Feminino Casada 1 45 marido e filha

Cliente 4 Feminino Solteira 0 29 amiga

Cliente 5 Feminino Casada 0 31 marido e sogro

Cliente 6 Masculino Casado 0 39 esposa

Cliente 7 Masculino Casado 1 40 esposa e filha  

Fonte: o autor 

 As entrevistas foram todas agendadas com antecedência e transcorreram 

sem interrupções. Cinco entrevistas aconteceram no local de trabalho dos 

entrevistados, duas em uma cafeteria. Elas tiveram a duração média de uma hora e 

quinze minutos. Alguns entrevistados se disseram cansados ao longo da entrevista, 

dado o nível de detalhamento de informações solicitadas, mas ainda assim 

participaram com boa vontade e interesse. A seleção dos entrevistados se deu como 

previamente estabelecido na metodologia e delimitação. 

 Por conta do cronograma, a coleta de dados com os gerentes de 

supermercado se deu em janeiro de 2016 e foi um ponto crítico de nosso trabalho. 

Segundo os gerentes janeiro é um mês difícil para os supermercados por uma série 

de fatores: necessidade de reposição dos estoques baixos por conta das festas de 
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fim de ano; férias coletivas de algumas indústrias obrigam a loja a manter um super 

estoque de algumas mercadorias gerando dificuldades logísticas; o período de férias 

gera um movimento anormal nas lojas; e 2015 foi um ano de crise e muitas 

demissões o que fez com que as lojas estivessem com poucos funcionários. 

Por tudo isso, as entrevistas presenciais foram marcadas e desmarcadas 

diversas vezes. Por fim decidimos utilizar outra estratégia de entrevista para concluir 

a pesquisa dentro do prazo necessário. Foram entrevistados sete gerentes, de 

diversas formas diferentes, de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 07: Gerentes entrevistados 

Gerentes entrevistados Sexo Supermercado onde trabalha Forma / local da entrevista

Gerente 1 Masculino Rede 1 Telefone e presencial na área de vendas da loja

Gerente 2 Masculino Rede 2 Presencial na área de vendas da loja

Gerente 3 Masculino Rede 1 Telefone

Gerente 4 Masculino Rede 3 Telefone e whatsapp

Gerente 5 Masculino Rede 4 Presencial em evento, telefone e whatsapp

Gerente 6 Masculino Rede 4 Presencial em evento, telefone e whatsapp

Gerente 7 Masculino Rede 1 Telefone e whatsapp  

Fonte: o autor 

A seguir, a descrição das redes de supermercado onde trabalham esses 

gerentes. 

Tabela 08: Redes de origem dos gerentes entrevistados 

Rede Porte Quantidade de lojas Estados

Rede 1 Grande porte (abrangência nacional) mais de 1000 Todo o Brasil

Rede 2 Medio porte (abrangência estadual) 23 Rio de janeiro

Rede 3 Medio porte (abrangência estadual) 19 Rio de janeiro

Rede 4 Medio porte (abrangência estadual) 20 Rio de janeiro  

Fonte: o autor 

 As entrevistas com os gerentes tiveram uma duração média de 40 minutos. 

Apesar das dificuldades, o resultado foi satisfatório. Algumas questões mais 

periféricas foram abreviadas em alguns momentos para focarmos nas questões 

relevantes do estudo 
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4.2 ENTREVISTAS COM CLIENTES DE SUPERMERCADO 

Durante as entrevistas com clientes de supermercado, identificamos 150 itens 

de qualidade.  Para facilitar a compreensão e futura aplicação das informações 

coletadas, os itens de qualidade foram categorizados por áreas do supermercado. 

Inicialmente pretendíamos utilizar as divisões de Prado e Marchetti (1996), mas 

percebemos que, no nosso caso, uma maior sistematização dos dados seria mais 

interessante para a apresentação dos dados coletados. Ao invés de cinco áreas: 

Eficácia dos serviços de caixa; Atmosfera no supermercado; Serviços de 

panificação; Presteza no Atendimento e; Carnes e Frios (Prado e Marchetti 1996); 

estamos apresentando os dados divididos em doze setores: Estacionamento e frente 

de loja, Corredores e seções (não perecíveis e não alimentos), FLV (Frutas, legumes 

e verduras), Açougue, Peixaria e frutos do mar, Frios fatiados, Padaria e Confeitaria, 

Rotisseria, Cafeteria, Serviços especiais (atendente de queijos finos, sommelier e 

eletroeletrônicos), Caixas e embalagem, e Serviço de Entregas. 

Lembramos que estamos analisando o entendimento que os clientes e 

gerentes têm dos serviços prestados pelos funcionários de linha de frente dos 

supermercados. Logo, surgiram questões sobre o atendimento, mas também 

aspectos de seu trabalho que nem sempre são realizados na frente do cliente como 

reposição de mercadorias, disponibilização de carrinhos e cestinhas, precificação 

correta etc. 

Na análise dos dados, fizemos uma correlação dos itens de qualidade 

indicados pelos clientes de supermercado com a literatura, buscando um 

aprofundamento da compreensão das dimensões da qualidade de serviços 

aplicadas aos supermercados. 

 

4.2.1 Estacionamento e frente de loja  

No estacionamento e frente de loja percebemos como o cliente de 

supermercado se sente ao entrar na loja. De uma forma geral, parece que os 

supermercados não têm aproveitado esse momento para proporcionar algo diferente 
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na experiência do consumidor. Os clientes relatam que nesse momento nunca são 

cumprimentados ou sequer notados pela equipe de linha de frente da loja. Ao entrar 

de carro, o cliente valoriza ser recebido por alguém que o cumprimenta, mostra a 

vaga e auxilia a estacionar. 

Ao entrar na frente da loja, o cliente deseja encontrar carrinhos e cestinhas 

disponíveis, o que nem sempre acontece e gera grande insatisfação. Alguns clientes 

relatam que tiveram que “ir à caça” de um carrinho para poder realizar suas 

compras. Parece ser um problema bastante comum na entrada da loja: “O pior é que 

às vezes eu chego e tem outros clientes sem carrinho. Aí fica um olhando pro outro 

com a cara de “eu cheguei primeiro” e começa uma caçada silenciosa para ver quem 

consegue pegar o carrinho antes. As compras que eram pra ser um momento 

agradável, já começam com um estresse”. 

 Outro aspecto importante na entrada da loja são as informações. O cliente 

espera encontrar informações sobre o horário de funcionamento, promoções, 

encartes etc. Rapidez para encontrar essas informações parece algo importante 

para o cliente. 

Há um destaque sobre os momentos onde as trocas de produtos são 

necessárias. O cliente deseja encontrar um balcão e profissional preparado para 

efetuar trocas e ouvir reclamações, sem que ele se sinta constrangido ou 

questionado quanto a sua idoneidade. As trocas costumam ser momento de 

constrangimento e receio para o cliente. Os clientes têm a impressão que os 

funcionários que trabalham nessa função não têm interesse nem treinamento para 

lidar com reclamações e situações delicadas. 

 

4.2.2 Corredores e seções (não perecíveis e não alimentos) 

Nos corredores e seções (de não perecíveis e não alimentos) o cliente 

observa um grande número de questões de qualidade. Inicialmente, encontrar os 

produtos sempre no mesmo lugar é algo que, segundo eles, agiliza as compras e 

facilita a experiência. Os corredores sem obstruções por pallets ou caixas de 
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produtos são itens que oferecem algum conforto. Ao olhar para as gôndolas, os 

clientes esperam ver produtos organizados, sem rupturas, sem estar tombados ou 

virados de lado, sem estar misturados, avariados ou amassados. A questão da 

limpeza também se apresenta como algo extremamente relevante. Produtos sujos 

ou empoeirados passam a sensação de velhos, fora validade, de resto. A questão da 

validade também é algo fundamental. Todos os clientes entrevistados já 

encontraram produtos fora da validade em supermercados, identificando um 

problema sério e que afeta profundamente a imagem das lojas. Interessante notar 

que os clientes que já identificaram produtos fora da validade, não deixaram de 

frequentar as lojas, passaram apenas a ficar mais atentos ao prazo de validade. 

A questão da precificação correta dos produtos parece ser bastante 

problemática. Produtos sem preço, ou posicionados em local com o preço errado 

parece mais comum do que se deseja. Tal fato faz com que o cliente sinta que o 

supermercado tem o projeto de enganá-lo. Ao conversar com os gerentes de loja, 

percebemos que o problema é totalmente operacional e não de má fé. Essa 

diferença de preço dos produtos nas gôndolas e nos caixas, segundo os gerentes, 

não traria nenhum aumento significativo de faturamento para a loja. O fácil acesso 

aos terminais de consulta de preço facilita a solução de dúvidas quanto ao preço 

quando a precificação não está clara, mas o cliente ainda entende que os preços 

deveriam estar corretos nas gôndolas, dispensando o uso dos terminais. Alguns 

clientes culpam os outros clientes pela desordem nos produtos e preços nas 

gôndolas, “inocentando” a loja de tal responsabilidade. 

Os clientes percebem ações de merchandising e exposição criativa de 

produtos como elementos que tornam a experiência de compra mais agradável. A 

harmonia visual e a beleza da exposição dos produtos os estimulam a comprar mais. 

Da mesma forma, ações de cross-merchandising (exposição cruzada de produtos) 

são vistas como algo positivo, pois lembra ao cliente de coisas que ele gostaria de 

comprar, mas esqueceu de colocar na lista como abridor de latas, saca rolhas, 

catchup, queijo ralado, guardanapo etc. 
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Os produtos resfriados ou congelados são observados com cuidado por parte 

dos clientes. Clientes relatam que existe uma espécie de boato que os 

supermercados desligam as geladeiras e refrigeradores durante a madrugada. 

Quando os clientes identificam produtos resfriados ou congelados com embalagens 

molhadas, cheias de gelo, amassadas etc. tal fato gera desconfiança e insegurança 

para efetuar compra de produtos dessas seções. Muitos relatam que já compraram 

produtos estragados e sorvete que foi derretido e congelado novamente. 

Ao encontrar dificuldades de achar um produto desejado e pedir ajuda ao 

funcionário, o cliente declara que prefere que o funcionário o acompanhe até a 

seção desejada, ou até busque o produto para ele, ao invés da tradicional 

informação desinteressada: “é logo ali no outro corredor”. Simpatia é pouco aplicada 

nesse momento, e muito bem vinda. O olhar nos olhos e sorrir faria muita diferença, 

segundo os clientes. 

Ao identificar produtos que não estão nas gôndolas, mas podem estar 

disponíveis no estoque, o cliente tem a expectativa que o funcionário corra para 

buscá-lo o mais rápido possível. Na prática os clientes tem o receio de que os 

funcionários mintam que não tem o produto no estoque, por preguiça de procurá-lo, 

ou que finja que foi no estoque e não procure o produto. 

Se o cliente entrou para comprar apenas poucos itens, e não levou cestinha 

nem carrinho, e ao longo das compras foi comprando muitos itens por impulso, ele 

fica satisfeito quando o funcionário o surpreende oferecendo um carrinho ou cestinha 

para tornar suas compras mais confortáveis. 

Eventualmente os clientes possuem necessidades especiais (dietas, diabetes, 

pressão alta, intolerância a lactose, glúten etc.) e encontrar um funcionário com 

entendimento dessas necessidades e de quais produtos se adequam a cada uma 

delas, é um item de qualidade percebida. 

A aparência do funcionário, sua higiene pessoal e postura, são poderosos 

itens de percepção de qualidade. Os clientes já estão acostumados a ver 

funcionários de supermercados sujos, com mau cheiro, desmotivados. Porém não os 

culpam. Os clientes parecem atribuir tal fato as más condições de trabalho, baixos 
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salários e extensas horas de trabalho. Essa opinião diverge do ponto de vista dos 

gerentes de supermercado, que vê os funcionários como culpados e não como 

vítimas. 

Os clientes ainda observam que ações de degustação de produtos, café e 

água gratuitos, impactam positivamente na experiência de compra.  

 

4.2.3 FLV (Frutas, legumes e verduras) 

As seções de produtos perecíveis requerem uma atenção especial. Em todas 

elas (FLV, açougue, peixaria, frios fatiados, padaria, rotisseria e cafeteria) os clientes 

se mostram mais exigentes em relação à aparência dos funcionários: uniformes 

limpos e higiene pessoal. Itens como touca e luvas são bem avaliados. 

A seção de FLV (Frutas, legumes e verduras), possui as suas peculiaridades. 

Nela, os clientes desejam encontrar balança disponível para pesar os produtos 

selecionados antes de chegar ao caixa. Também gostam de ver produtos expostos 

em grande quantidade. Quando percebem poucos produtos, sentem a sensação de 

“resto”, mesmo que os poucos produtos tenham qualidade.  

Ainda na seção de FLV, os clientes tem grande rejeição ao encontrar 

produtos estragados, amassados ou com pedaços podres; gerando por vezes a 

desistência das compras nessa loja. Os produtos com gotículas de água são vistos 

como mais frescos. Muitos feirantes de rua utilizam borrifador para gerar esse efeito 

psicológico. Alguns supermercados na Europa possuem equipamentos que ficam 

constantemente vaporizando água sobre as frutas, legumes e verduras para gerar 

esse efeito. 

Quanto ao conhecimento dos funcionários, os clientes esperam encontrar 

funcionários que saibam das estações das frutas, legumes e verduras; que saibam 

auxiliar a escolher e diferenciar os produtos (tipos de pera, de laranja, maçã etc.); e 

o conhecimento quanto à funcionalidade de cada produto como vitaminas e seus 

benefícios para a saúde. 
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4.2.4 Açougue 

No açougue as expectativas quanto à higiene são bem visíveis. Alguns 

clientes se declaram tão insatisfeitos com os açougues de supermercado, que têm 

optados por frequentar boutiques de carne, que cobram um pouco mais caro, mas 

oferecem higiene excelente, atendimento simpático, cortes especiais, sugestões de 

preparo e explicações sobre o produto. 

O cheiro do açougue deve ser característico, e não de carne estragada. A 

higiene dos funcionários é muito reparada nesse setor: uniformes limpos, sem 

estarem cobertos de sangue; aparência de “banho tomado”; unhas feitas; utilização 

de luvas; cabelo coberto com touca; sem barba. A limpeza dos equipamentos e 

utensílios também é muito reparada, itens como tábuas, mesa de manipulação, 

facas, moedores etc. são alvos de preocupação por parte dos clientes. A presença 

de moscas e outros insetos, é vista pelo cliente como uma evidência da falta de 

higiene. As vitrines devem estar limpas, sem sangue escorrendo pelos vidros, com 

produtos organizados, identificados e precificados (seja na vitrine ou no painel de 

preços).  

Clientes reclamam que não conseguem identificar qual carne o funcionário 

está pegando pela ausência de placas de identificação de tipo e marca. Muitos 

clientes relatam que gostariam de comprar carne da marca Friboi, mas não tem 

certeza se é essa realmente que o funcionário está pegando. Aliás, existe uma série 

de aspectos que geram desconfiança por parte do cliente no açougue dos 

supermercados. Os clientes tem medo de levar carne de segunda pelo preço de 

carne de primeira, o famoso “gato por lebre”, problema que seria amenizado com 

uma boa identificação das carnes expostas, segundo os clientes.   

Na balança, o funcionário deve evitar se colocar na frente da balança 

obstruindo a visão do cliente do peso e preço, e deve deixar a mão distante da 

balança na hora de pesar para não parecer que a está fraudando. 

Sobre o atendimento, clientes gostam quando os funcionários demonstram 

preocupação em atender rápido para eliminar fila e que atendem no balcão olhando 

os clientes nos olhos, sorrindo, demonstrando desejo de atender e prazer no 
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trabalho. Funcionários com informação sobre qual carne é melhor para cada tipo de 

preparo e que elogiam a qualidade a carne que estão vendendo passam maior 

credibilidade. 

A boa disposição em fatiar, moer e separar as carnes de acordo com o que foi 

solicitado pelo cliente é um item tão importante quanto à simpatia e pode determinar 

qual açougue será escolhido pelo cliente para fazer suas compras regulares de 

carne. Ao embalar as carnes o cliente se incomoda se elas forem colocadas no saco 

plástico “de qualquer jeito”, emboladas. 

 

4.2.5 Peixaria e frutos do mar 

O setor da peixaria possuiu muitos itens de qualidade semelhantes ao 

açougue, mas com algumas peculiaridades. Segundo os clientes, a peixaria de 

supermercado não oferece tanta variedade e qualidade quanto os mercados de 

peixe ou peixarias especializadas. No entanto, acabam sendo boas opções para 

inserir peixe ou frutos do mar no consumo semanal de alimentos da família.  

Sobre as questões que o cliente percebe como qualidade se mantém as 

questões referentes à higiene. O cheiro de peixe fresco é destacado como algo 

importante, ao passo que o cheiro de peixe podre é fator que faz com que o cliente 

desista da compra. Da mesma forma que no açougue, a higiene dos funcionários, a 

limpeza dos equipamentos e utensílios, a presença de vetores, as vitrines limpas, 

organizadas, identificadas e precificadas, e a preocupação com as fraudes na 

balança são itens fundamentais. 

Sobre o atendimento, além da já citada simpatia, demonstração de prazer no 

trabalho e preocupação em atender rápido para eliminar fila; os clientes valorizam 

peixeiros que possuem informações sobre origem do peixe (região do país ou do 

mundo), questões nutricionais (peixes ricos em ômega três, cálcio etc.), tipos de 

corte mais adequados (posta, filé etc.), aplicações em receitas (ex. qual peixe é mais 

adequado para fazer moqueca, como se prepara mexilhão etc.). 
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Finalmente, o cliente reparar a boa disposição e cuidado do funcionário ao 

limpar o peixe e cortá-lo em filé ou postas, separar de acordo com o que foi 

solicitado, colocar gelo na embalagem para auxiliar na conservação, e embalar os 

produtos com cuidado, pois os peixes geralmente têm uma carne delicada. 

 

4.2.6 Frios fatiados 

Muitos clientes sentem-se inseguros em comprar frios já fatiados, pois tem 

receio de que os mesmos estejam estragados, com validade ou marca adulterada 

etc. Some-se a isso a preferência do cliente em determinar a grossura das fatias. 

Todos esses fatores fazem com que haja uma grande busca nos supermercados por 

frios fatiados na hora, na frente do cliente. 

Além de todos os aspectos de higiene e organização, comuns à peixaria e 

açougue que já foram citados, os clientes fazem questão de ser ouvidos quanto às 

suas preferências (ex. número exato de fatias, fatias muito finas, presunto em cubos 

para saladas etc.), e esperam que as fatias sejam cuidadosamente embaladas, sem 

ficarem dobradas ou desalinhadas. 

Em questão de informação, os clientes entrevistados lamentam não ter 

acesso a tabela nutricional dos frios que estão comprando, pois os mesmos estão 

fixados apenas nos rótulos das peças. Para eles também seria desejável que os 

atendentes soubessem de algumas informações nutricionais sobre os produtos que 

vendem, como qual marca tem menor teor de gordura ou sódio. 

 

4.2.7 Padaria e Confeitaria 

A padaria é um setor bastante estratégico nos supermercados. Segundo os 

gerentes entrevistados muitos clientes entram apenas para comprar pão e acabam 

comprando mais alguns itens como manteiga, requeijão, salsicha, queijo, presunto 

etc. 
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Para o cliente, assim como nas outras áreas de perecíveis, a padaria de 

primar pela higiene e limpeza de funcionários e equipamentos. Os funcionários 

devem estar com luvas e sempre com o cabelo coberto com touca – a associação de 

cabelo e pão causa bastante desconforto nos clientes entrevistados. Na padaria, no 

entanto, a vestimenta possui um impacto ainda maior, não somente pela questão da 

limpeza, mas os clientes relatam que preferem ser atendidos por padeiros que 

parecem chefs de cozinha, com “roupas de padeiro chique”. Eles descrevem essa 

roupa como uma casaca com botões grandes, calça quadriculada  e chapéu “pra 

cima”. Segundo os clientes os supermercados que colocam esses profissionais 

oferecem pães e bolos gourmet, mais sofisticados, de melhor qualidade. Os clientes 

preferem ser atendidos por quem fabrica e conhece os produtos, e não por um 

simples atendente que só coloca o produto na embalagem. 

Em relação à balança, permanece o receio das fraudes. Manter o visor da 

balança desobstruído e as mãos distantes da balança durante a pesagem deixa o 

cliente mais seguro. 

 Sobre a exposição dos produtos nos balcões e vitrines, os clientes relatam 

que grande parte das compras nesse setor é feita por impulso, pois os produtos são 

muito bonitos e chama à atenção. Apreciam quando os produtos estão expostos de 

forma diferente, interessante e com embalagens de boa qualidade. A confusão sobre 

qual preço é de qual produto parece ser uma questão delicada nesse setor e de 

razoável desconforto para o cliente, que nem sempre sabe o preço do produto até 

que ele seja pesado, ou seja, a correta precificação é um importante item de 

qualidade percebida. 

O acesso às informações é outro aspecto importante do setor de panificação 

e confeitaria. Os clientes entrevistados desejam ter acesso visível à uma espécie de 

ficha técnica dos produtos com informações sobre sabor de recheio, cobertura, tipo 

de massa (pão de ló, massa de bolo tradicional etc.), tabela nutricional (calorias, 

gorduras, sódio, glúten etc.). Os clientes também percebem como qualidade, que os 

funcionários estejam sempre aptos a dar essas informações e tecer mais 

comentários sobre os produtos, passando confiança na compra. 
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Na relação com o funcionário de atendimento da Padaria e Confeitaria além 

dos já mencionados simpatia, sorriso no rosto, olhar nos olhos, demonstração de 

prazer no trabalho, ter atitude preocupada com a eliminação de filas, e possuir boas 

informações sobre o produto, os clientes também destacam a importância do 

cuidado ao embalar o produto sem danificá-lo ou deixar o recheio e ou cobertura 

grudar na embalagem.  

 

4.2.8 Rotisseria 

A rotisseria é o setor de alimentos prontos, normalmente procurado por 

clientes em busca de praticidade. Segundo os gerentes entrevistados esse setor tem 

crescido de forma mais acelerada nos últimos anos. 

A exigência do cliente em relação à limpeza, à vestimenta, aos cuidados na 

balança, à exposição de produtos, às informações sobre os produtos, e ao 

atendimento se dá da mesma forma que na padaria e confeitaria. 

No contato com o funcionário, além do já citado, o cliente declara que gosta 

de apontar quais pedaços de alimento (polenta, frango, filé de peixe etc.) ele gostaria 

de levar e que o funcionário tenha paciência e o auxilie nessa escolha. Além disso, o 

cliente deseja que o funcionário tenha informações sobre o tipo de preparo dos 

alimentos (se foi frito ou assado, se levou óleo ou manteiga, se o purê é feito com 

pré-mistura ou feito da batata etc.). 

No caso da rotisseria também oferecer sushi, os clientes percebem qualidade 

em serem atendidos por funcionários vestidos à caráter, que saibam explicar os 

produtos e sua origem, e pronunciem os nomes dos produtos em japonês 

corretamente. 
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4.2.9 Cafeteria 

Alguns supermercados oferecem uma cafeteria onde os clientes podem parar 

em algum momento das suas compras para descansar e tomar uma cerveja ou 

cafezinho e comer algum doce, salgado etc. 

Além de todos os aspectos comuns que já foram citados anteriormente nas 

seções de perecíveis, na cafeteria o cliente entende mais qualidade quando é 

atendido por um barista (profissional especializado em café) identificado e quando os 

funcionários possuem informações sobre o tipo de grão utilizado no café que está 

sendo servido. Outro aspecto importante é a apresentação da bandeja que é 

entregue com café para o cliente com todos os itens (café, água com gás, 

guardanapo e acompanhamento) arrumados harmonicamente e não dispostos de 

qualquer jeito. 

 

4.2.10 Serviços especiais (atendente de queijos finos, sommelier e eletroeletrônicos) 

Alguns supermercados oferecem atendimento através de um profissional 

especializado, com conhecimento técnico para auxiliar o cliente a escolher o produto 

que mais se adeque às suas necessidades. 

Os principais serviços dessa natureza, encontrados durante a execução do 

roteiro da observação descrito na metodologia, foram os serviços do atendente de 

queijos finos, do sommelier e do vendedor de eletro eletrônico. 

O atendente de queijos finos, que normalmente possui curso técnico na área 

de laticínios, atua apresentando os diversos queijos especiais que a loja vende, 

explica seu processo de fabricação, suas características, sua história e suas 

aplicações, ou seja, em quais receitas ou de que forma ele pode ser consumido. Ele 

muitas vezes atua em parceria com o sommelier.  

O sommelier, especialista em vinhos, atua como um consultor ajudando o 

cliente a escolher um vinho que harmonize com o queijo que está sendo comprado 

ou com qualquer outra receita que o cliente pretenda realizar.  
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Tanto o serviço de queijos quanto o de vinhos são muito utilizados quando os 

clientes pretendem fazer uma pequena recepção de amigos em casa ou até festas 

maiores como noivados, casamentos, aniversários etc.  

Uma característica importante desse serviço para os clientes é a informação. 

Os clientes entrevistados gostam de aprender curiosidades sobre os produtos para, 

nas palavras deles, “tirar onda” com amigos e familiares. Além disso, essas 

informações são necessárias para que ele tome uma decisão acertada, com uma 

boa relação custo benefício.  

Da mesma forma o atendimento na seção de eletroeletrônicos é fundamental 

para que o cliente escolha um produto (computador, televisão, cafeteira etc.) 

adequado as suas necessidades, sem futuros arrependimentos. 

Os clientes esperam que os profissionais desses serviços especiais estejam 

vestidos de forma diferente e ofereçam um atendimento muito acima da média dos 

outros funcionários de supermercado. O atendente de queijos, segundo os clientes, 

deve estar vestido com roupa de chef de cozinha, o sommelier com terno e gravata e 

o vendedor de eletroeletrônicos com roupa social. O uniforme tradicional de 

supermercado enfraquece a imagem de especialista do funcionário.  

Uma questão importante é a facilidade de se encontrar e identificar esses 

funcionários. Clientes lamentam quando tem que ficar “correndo atrás” desse 

funcionário pela loja e relatam que algumas lojas colocam a foto com o nome do 

funcionário e o horário de plantão, o que facilita bastante o processo. 

Ao chegar nesses setores os clientes apreciam encontrar os produtos 

arrumados de forma mais sofisticada e organizada como se não fosse um 

supermercado. No primeiro contato com esses funcionários os clientes apreciam 

uma apresentação mais pessoal como um aperto de mão e apresentação (nomes). 

Ao apresentar os produtos, além de levar em consideração as suas 

necessidades, os clientes apreciam a dedicação do funcionário em encontrar uma 

boa relação custo benefício, respeitando seu poder aquisitivo, indicando produto 



83 

 

similar quando a opção desejada não estiver disponível, e oferecendo degustação 

(queijo e vinho) ou teste do produto (eletroeletrônico) sempre que possível. 

 

4.2.11 Caixas e embalagem 

O momento dos caixas é crítico para todos os clientes e gerentes 

entrevistados. Como lembrado por Condeixa (2012), o operador de caixa é o último 

profissional com quem o cliente irá manter contato antes de ir embora da loja, o que 

torna esse serviço ainda mais importante, pois será uma última lembrança do cliente. 

Uma má experiência nesse momento pode acabar se sobrepondo à outas situações 

positivas de atendimento que aconteceram no mesmo dia. 

Ao chegar ao caixa o cliente espera encontrar checkouts e esteira limpos, 

sem poças de água e sangue dos produtos do cliente anterior. Um aspecto que gera 

bastante desconforto é a presença de produtos de devolução, deixados por outros 

clientes no caixa (principalmente produtos resfriados e congelados), pois o cliente 

fica imaginando que esses produtos voltarão para as gôndolas e ele poderá compra-

lo sem saber. Produtos expostos ao lado do caixa (revistas e artigos de bomboniere) 

são bem avaliados pelos clientes, pois ajudam a passar o tempo. 

Os clientes valorizam muito operadores de caixa que demonstram prazer no 

trabalho, que são simpáticos, cumprimentam olhando nos olhos, sorrindo e com bom 

dia / boa tarde / boa noite antes de iniciar o atendimento e que, ao se despedir, 

agradecem a “visita”. O operador que trabalha no caixa especial de idosos, 

gestantes e portadores de necessidades especiais deve ser alguém paciente, com 

sensibilidade para se relacionar com esse público. 

Os operadores de caixa devem ter o aspecto de limpos (unhas e cabelo 

arrumado), bem uniformizados, e sem postura de exaustos. O cliente valoriza 

quando esse profissional é bem informado sobre as promoções da loja e quando 

pergunta se o cliente não encontrou algum item que procurava, e em caso positivo, 

anota para informar ao responsável. Isso passa a ideia de competência e prazer em 

servir. 
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Sobre as filas, muitas coisas foram colocadas pelos clientes. Sem dúvida esse 

é o maior problema dos supermercados, segundo os clientes entrevistados. Eles 

apreciam operadores que demonstram claramente o interesse em agilizar a fila, ao 

passo que tem grande desconforto com operadores visivelmente lentos e 

desinteressados e que conversam com outros funcionários durante o atendimento. 

Atitudes narradas como positivas são quando operadores de caixa 

cumprimentam o segundo da fila e afirmam que já irão atender, dando uma 

sensação de interesse e agilidade, ou quando ele se demonstra atento à esteira, 

ativando-a sempre que possível para agilizar o processo. Outro aspecto bastante 

interessante observado pelos clientes é quando o operador de caixa que solicita 

itens de reposição (bobina, sacolas, troco etc.) antes de acabar, para não fazer o 

próximo cliente esperar. 

O cliente fica satisfeito quando, ao abrir o caixa, o operador se preocupa em 

identificar o próximo da fila, para que um cliente de trás não passe na frente. E ao 

fechar o caixa, o cliente aprecia aquele que não deixa os clientes que estavam na 

fila sem atendimento. 

O empacotamento dos produtos é outro momento delicado. O cliente prefere 

quando o operador de caixa o auxilia ou embala sozinho as compras, ou quando o 

supermercado oferece um empacotador. Quando o cliente embala sozinho suas 

compras, enquanto o operador de caixa apenas observa de braços cruzados, gera 

grande desconforto e chateação. No entanto, caso receba ajuda para embalar seus 

produtos, o cliente quer ver cuidado no manuseio dos produtos para que suas 

embalagens não sejam amassadas. Além disso, ele requer cuidado na escolha de 

quais produtos agrupar nas sacolas. Muitas histórias foram contadas pelos clientes 

de problemas nesse momento: produtos pesados em cima de produtos delicados 

(ex. batatas em cima de tomates), produtos de natureza diferentes juntos (ex. alface 

e sabão em pó na mesma sacola etc.). 
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4.2.12 Serviço de Entregas 

 Segundo os gerentes entrevistados, o serviço de entregas é bastante 

relevante para dois grupos de pessoas, as que não têm carros e as pessoas de mais 

idade que não conseguem carregar muito peso. 

Os clientes esperam encontrar um despachante e entregador com aparência 

confiável, educado e simpático. A demonstração de cuidado com produtos resfriados 

e congelados, quando se utiliza bolsas térmicas, é bastante valorizado pelos 

usuários desse serviço. Um aspecto fundamental é o cumprimento do prazo de 

entrega informado, o que nem sempre acontece. 

 No momento da entrega o cliente espera encontrar um entregador bem 

vestido, uniformizado e com boa higiene pessoal, que demonstre cuidado com os 

produtos para não gerar quebras e avarias, que se disponha, quando solicitado, a 

colocar os produtos dentro da cozinha ou dispensa do cliente e que não solicite 

gorjetas ao final do serviço.  

 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

Após a análise da entrevista com os clientes e com os gerentes de 

supermercado, buscamos cruzar e categorizar os dados encontrados. A seguir 

podemos observar a Tabela da qualidade entendida pelo cliente de supermercado 

que resume o que foi relatado acima e abre a compreensão para este tópico. Nas 

terceira e quarta colunas apresentamos os itens que foram ou não identificados 

pelos gerentes de supermercado. 
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Tabela 09: Qualidade entendida pelo cliente de supermercado 

1 Funcionários que auxiliam a encontrar vaga e a estacionar x
2 Funcionários que notam a chegada do cliente e sorriem x
3 Informações sobre horário de funcionamento x
4 Informação sobre promoções e encartes disponíveis x
5 Carrinhos e cestinhas disponíveis x
6 Funcionário simpático disponível para ouvir reclamações e efetuar trocas x
7 Trocas feitas sem muitos questionamentos ou dúvidas do caráter do cliente x

Itens de qualidade

Itens que

também foram

identificados 

pelos gerentes

Itens que não

foram 

identificados 

pelos 

gerentes

Tabela da qualidade entendida pelo cliente de supermercado

Setores do

Supermercado

Estacionamento e

Frente de loja

 

8 Corredores desobstruidos (sem pallets ou caixas) x
9 Gôndolas sem rupturas grandes (poucos produtos) x
10 Gôndolas organizadas (sem produtos tombados, de lado e misturados) x
11 Gôndolas sem produtos amassados ou avariados x
12 Gôndolas sem produtos sujos ou empoeirados x
13 Produtos dentro da validade x
14 Preços fixados corretamente e em todos os produtos x
15 Ações de merchandising tornam a compra esteticamente mais agradável e interessante. x
16 Ações de Cross Merchandising facilitam as compras e agem como um lembrete x
17 Produtos congelados com aspecto seco (sem apresentar sinais de descongelamento) x
18 Endereçamento fixo de produtos (encontrados sempre no mesmo lugar) x

19
Funcionários que fornecem informações nos corredores (olhar clientes nos olhos, sorrir e

demontrar desejo de ajudar)
x

20
Funcionários que fornecem informações sobre a localização de produtos (conduzir clientes

até o produto e não somente indicar caminho)
x

21 Funcionários que buscam produtos no estoque com rapidez, no caso de falta nas gôndolas x

22
Funcionários que oferecem carrinhos ou cestinhas para clientes que estão carregando

produtos no colo
x

23
Funcionários que possuem conhecimento sobre a aceitação dos produtos (se são muito

vendidos, aprovados por outros consumidores etc)
x

24
Funcionários que possuem conhecimento sobre os produtos (qualidade, aplicações em

receitas, tabela nutricional, glútem, açúcar, lactose etc.)
x

25
Funcionários repondo mercadorias com postura profissional (a aparente desmotivação e

desleixo incomoda os clientes)
x

26 Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal) x

27
Ações de degustação e café e água gratuitos geram um reflexo positivo na experiência de

compra
x

28 Equipamento de código de barras para verificar preço bem distribuídos x

Corredores e

seções (não

perecíveis e não

alimentos)

 

29

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal - no caso das seções 

de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e luvas são bem

avaliados)

x

30 Balança disponível para conhecer o peso dos produtos selecionados x
31 Produtos expostos em grande quantidade x
32 Ausência de produtos estragados, amassados e podres x
33 Produtos com gotículas de água são vistos como mais frescos x
34 Funcionários com conhecimento de estação das frutas, verduras e legumes x

35
Funcionários que auxiliam clientes que não sabem escolher ou diferenciar determinados

produtos
x

36 Funcionários com conhecimento nutricional das frutas, verduras e legumes x

FLV (Frutas,

legumes e

verduras)
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37

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo, sem sangue e higiene pessoal - no

caso das seções de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e

luvas são bem avaliados)

x

38 Funcionário não se colocar na frente da balança obstruindo a visão do peso e preço x

39
Funcionário deixar a mão distante da balança na hora de pesar para não parecer que está

fraudando o preço
x

40 Funcionário fatiar, moer, separar as carnes de acordo com o solicitado pelo cliente x
41 Funcionário não deixar a carne "embolada" no saco plástico ao entregar para o cliente x

42 Vitrine de carnes com produtos bem expostos, organizados, e identificados por tipo e marca. x

43 Precificação correta das carnes na vitrine e/ou no painel de preços x
44 Aroma característico no açougue, sem cheiro de carne estragada. x
45 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios; sem a presença de moscas. x
46 Funcionários com informação sobre qual carne é melhor para cada tipo de preparo x

47
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

48 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x

Açougue

 

49

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo, sem sangue e higiene pessoal - no

caso das seções de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e

luvas são bem avaliados)

x

50 Funcionário não se colocar na frente da balança obstruindo a visão do peso e preço x

51
Funcionário deixar a mão distante da balança na hora de pesar para não parecer que está

fraudando o preço
x

52
Funcionário limpar, fatiar e separar os peixes e frutos do mar de acordo com o solicitado pelo

cliente
x

53
Funcionário adicionar gelo no saco plástico (sem contato com o peixe) ao entregar para o

cliente para auxiliar na conservação até o domicílio
x

54 Vitrine de peixes e frutos do mar com produtos bem expostos, organizados, e identificados x
55 Precificação correta dos peixes na vitrine e/ou no expositor de gelo x
56 Aroma característico na peixaria, sem cheiro de peixe podre x
57 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios; sem a presença de moscas. x
58 Funcionários com informação sobre qual peixe é melhor para cada tipo de preparo x
59 Funcionários com informações sobre valores nutricionais dos peixes e frutos do mar x

60
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

61 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x

Peixaria e frutos do

mar

 

62

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal - no caso das seções 

de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e luvas são bem

avaliados)

x

63 Funcionário não se colocar na frente da balança obstruindo a visão do peso e preço x

64
Funcionário deixar a mão distante da balança na hora de pesar para não parecer que está

fraudando o preço
x

65
Funcionário fatiar os queijos e frios de acordo com o solicitado pelo cliente (fatias mais

grossas ou mais finas)
x

66
Vitrine de queijos e frios com produtos bem expostos, organizados, e identificados por tipo e

marca
x

67 Precificação correta dos queijos e frios na vitrine e/ou no painel de preços x
68 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios x
69 Tabela nutricional dos queijos e frios disponíveis para os clientes x
70 Funcionários com informações sobre valores nutricionais dos queijos e frios x
71 Funcionário embalar frios sem deixar fatias dobradas ou bagunçadas na embalagem x

72
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

73 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x

Frios fatiados
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74

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal - no caso das seções 

de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e luvas são bem

avaliados)

x

75 Funcionários com roupas de Chef agregam especial valor nesse setor x
76 Funcionário não se colocar na frente da balança obstruindo a visão do peso e preço x

77
Funcionário deixar a mão distante da balança na hora de pesar para não parecer que está

fraudando o preço
x

78 Vitrine de pães, bolos, tortas e doces com produtos bem expostos, organizados, identificados x

79
Pães, bolos, tortas e doces com informações visíveis sobre quais são os sabores dos recheios,

coberturas etc.
x

80 Precificação correta dos pães, bolos, tortas e doces na vitrine x
81 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios x
82 Tabela nutricional dos pães, bolos, tortas e doces disponíveis para os clientes x

83
Funcionários com informações sobre valores nutricionais dos pães, bolos, tortas e doces

(inclusive sobre glutem)
x

84 Funcionário embalar pães, bolos, tortas e doces com delicadeza, não "jogar" na embalagem x

85
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

86 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x

87
Funcionários com informações sobre ingredientes e modo de preparo dos pães, bolos, tortas

e doces
x

Padaria e

Confeitaria

 

88

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal - no caso das seções 

de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e luvas são bem

avaliados)

x

89 Funcionários com roupas de Chef agregam especial valor nesse setor x
90 Funcionário não se colocar na frente da balança obstruindo a visão do peso e preço x

91
Funcionário deixar a mão distante da balança na hora de pesar para não parecer que está

fraudando o preço
x

92
Funcionário selecionar os alimentos de acordo com o solicitado pelo cliente (o cliente gosta

de apontar quais peças deseja levar)
x

93 Vitrine de alimentos com produtos bem expostos, organizados e identificados x
94 Produtos com informações visíveis sobre sabores, recheios etc. x
95 Precificação correta dos produtos na vitrine x
96 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios x
97 Tabela nutricional dos alimentos disponível para os clientes x
98 Funcionários com informações sobre valores nutricionais dos alimentos expostos x
99 Funcionário embalar os alimentos com delicadeza, não jogar na embalagem x

100
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

101 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x

102
Funcionários com informações sobre ingredientes e modo de preparo dos alimentos (se frito,

cozido etc.)
x

103
No caso de oferecer sushi, funcionários vestidos à carater e que saibam explicar os produtos,

sua origem e a correta pronuncia no japonês
x

Rotisseria

 

104

Funcionários com aparência adequada (uniforme limpo e higiene pessoal - no caso das seções 

de perecíveis os clientes se mostram mais exigentes. Itens como touca e luvas são bem

avaliados)

x

105 Baristas identificados agregam especial valor nesse setor x
106 Vitrine de salgados e lanches com produtos bem expostos, organizados e identificados x
107 Produtos com informações visíveis sobre sabores, recheios etc. x
108 Precificação correta dos produtos na vitrine x
109 Limpeza de equipamentos, mesas e utensílios x
110 Tabela nutricional dos alimentos disponível para os clientes x

111
Funcionários que atendem no balcão, olhar clientes nos olhos, sorrir, demonstrar desejo de

atender e prazer no trabalho
x

112 Funcionário demonstrar preocupação em atender rápido para eliminar fila x
113 Funcionários com informação sobre o tipo do grão do café servido x

114
Bandeja do café servida de maneira harmonica (café, água com gás, guardanapo,

acompanhamento e açúcar ou adoçante)
x

Cafeteria
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115

Funcionários com uniforme diferenciado (Atendente de queijos com roupa de Chef,

Sommelier de terno e gravata, e atendente do eletroeletrônicos com roupa social). O

uniforme tradicional do supermercado enfraqueçe a imagem de "especialista" do funcionário

x

116 Funcionário demonstrar muito conhecimento dos produtos que oferece, desde a origem x

117
Funcionário que se preocupa em oferecer um produto de acordo com a necessidade,

expectativa e poder aquisitivo do cliente
x

118 Oferta de degustação ou teste do produto sempre que possível x
119 Produtos expostos de maneira especial e decorativa x
120 Funcionários muitos simpáticos, acima da média dos supermercados x
121 Facilidade de encontrar e identificar esses funcionários x
122 Oferecimento de produtos similares na falta do produto desejado x

123 Oferecimento de informações sobre receitas e harmonizações (no caso dos queijos e vinhos) x

124 Funcionários que chamam o cliente pelo nome e também se apresentam x

Serviços especiais

(atendente de

queijos finos,

sommelier e

eletroeletrônicos)

 

125
Operadores de caixa simpáticos que cumprimentam olhando nos olhos, sorrindo e com bom

dia / boa tarde / boa noite antes de iniciar o atendimento e se despedem agradecendo. 
x

126 Operadores de caixa que demonstram prazer no trabalho x

127
Operadores de caixa limpos(unhas, cabelo arrumado), bem uniformizados, e sem postura de

exaustos
x

128 Operadores de caixa que demonstram agilidade e preocupação em reduzir filas x

129
Operadores de caixa que não conversam com outros funcionários sobre assuntos pessoais

durante o atendimento ao cliente
x

130 Operadores de caixa que cumprimentam o segundo da fila e afirmam que já irão atender x
131 Operadores de caixa que embalam e/ou auxiliam cliente a embalar produtos x

132
A existência de um funcionário empacotador, de maneira que o cliente não precise ter esse

trabalho
x

133

Processo de empacotamento cuidadoso: sem jogar produtos na sacola evitando amassamento 

ou quebra, sem misturar itens de natureza diferente, sem colocar pesados sobre produtos

delicados.

x

134
Ausência de produtos de devolução, deixados por outros clientes no caixa (principalmente

produtos resfriados e congelados)
x

135 Checkouts e esteira limpos, sem poças de água e sangue dos produtos do cliente anterior x

136
Operador de caixa que pergunta se o cliente não encontrou algum item que procurava, e em

caso positivo, anota para informar ao responsável
x

137 Operador de caixa atento à esteira, ativando-a sempre que possível para agilizar as compras x

138
Produtos expostos ao lado do caixa (revistas e artigos de bomboniere) são bem avaliados

pelos clientes
x

139
Operador de caixa que ao abrir o caixa se preocupa em identificar o próximo da fila, para que

um cliente de trás não passe na frente.
x

140
Operador de caixa que ao fechar o caixa não deixa os clientes que estavam na fila sem

atendimento
x

141
Operador de caixa que solicita itens de reposição (bobina, sacolas, troco etc) antes de acabar,

para não fazer nenhum cliente esperar
x

142 Operador de caixa bem informado sobre promoções da loja x

143
Operador do caixa especial de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais deve

ser paciente, com sensibilidade para se relacionar com esse público
x

Caixas e embalagem

 

144 Funcionário que demonstra cuidado com os produtos para não gerar quebras e avarias x
145 Despachante e entregador com aparência confiável, educado e simpático x
146 Cumprimento do prazo de entrega informado x
147 Demonstração de cuidado com produtos resfriados e congelados (bolsas térmicas) x
148 Entregador bem vestido, uniformizado e com boa higiene pessoal x

149
Entregador que se dispõe, quando solicitado, a colocar os produtos dentro da cozinha ou

dispensa da cliente
x

150 Entregador que não solicita gorjetas x

Serviço de Entregas

 

Fonte: o autor. 
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 Ao longo das entrevistas com os gerentes de supermercado encontramos 

respostas muito semelhantes entre eles. Mesmo fazendo parte de diferentes redes, 

o discurso é muito homogêneo, parecendo algo cultural da área de varejo 

supermercadista. Além disso, encontramos nos gerentes praticamente os mesmos 

itens de qualidade apresentados pelos clientes, com pequenas diferenças.  

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Logo em nossa introdução, apresentamos o desejo de identificar, se no caso 

dos supermercados, existe a lacuna de “não conhecer a expectativa do cliente” 

Zeithaml e Bitner (2003). Após analisar as respostas bastante homogêneas dos 

gerentes podemos afirmar que não, ou seja, os gerentes de supermercado tem um 

bom conhecimento das expectativas dos clientes. Dos 150 itens de qualidade 

levantados pelos clientes, os gerentes não citaram apenas 34, e desses itens, 

nenhum é uma questão central do atendimento no supermercado, segundo os 

próprios clientes.  

 Logo, se essa entrega não tem acontecido de forma adequada, 

provavelmente se dá por conta de outra lacuna: Não selecionar a proposta e os 

padrões de serviços corretos; Não executar o serviço dentro dos padrões 

estabelecidos ou; Não cumprir o que foi prometido (Zeithaml e Bitner, 2003). 

Lembrando o triangulo do marketing de serviços (Zeithaml e Bitner, 2003), os 

supermercados fazem o seu marketing externo, prometendo, direta ou 

indiretamente, uma série de benefícios como: excelente atendimento, funcionários 

muito simpáticos e motivados, loja muito bonita e organizada, sem filas etc. Ao 

analisar a entrega dessa promessa, marketing interativo, o cliente vê uma série de 

itens a desejar e os próprios gerentes admitem o não cumprimento dessa promessa. 

Os gerentes e clientes foram questionados a esse respeito: porque acreditam 

que os serviços de supermercado não são prestados de forma satisfatória. Nisso 

encontramos alguma divergência.  
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Os gerentes, de uma forma geral, culpam o funcionário, afirmando que o 

mesmo é desinteressado, só trabalha pelo salário, não quer crescer na vida etc; os 

gerentes também culpam a administração geral da rede, que não oferece condições 

adequadas de trabalho como: demora na manutenção e compra de equipamentos, 

redução de quadro de funcionários, lentidão para promover bons funcionários, 

processo seletivo lento e ruim, e a ausência de um bom programa de treinamento. 

Os gerentes, que não se veem como parte do problema, também não se veem como 

parte da solução, se sentem de “mãos atadas”, e não declaram protagonizar projetos 

para a solução desses problemas, vão “fazendo o que podem”, “levando do jeito que 

dá”. 

Já os clientes culpam as redes, por oferecer baixos salários, horários de 

trabalhos extenuantes, horas extras não remuneradas etc. Eventualmente também 

culpam o governo e as leis trabalhistas por permitirem que as empresas ajam de tal 

forma com seus empregados. Paradoxalmente todos também culpam os 

funcionários por serem, muitas vezes, mal educados, desmotivados, grosseiros. Na 

opinião dos clientes falta empatia por parte dos funcionários, ou seja, ainda que não 

tenham boas condições de trabalho, devem atender bem o cliente por uma questão 

de cidadania, de se colocar no lugar do outro. 

Apesar dos pontos de vista diferentes, analisando a opinião dos clientes e 

gerentes, vemos que eles concordam que existe uma questão no marketing interno 

do triangulo do marketing de serviços (Zeithaml e Bitner, 2003). Os supermercados 

não tem sido capazes de possibilitar o cumprimento da promessa, eles não têm 

preparado seus funcionários, seja com um processo seletivo correto, boas condições 

de trabalho, tratamento digno, salários adequados, treinamento bem estruturado, 

ações motivacionais e recompensas. 

 Um aspecto relevante de nossa pesquisa era entender melhor como as 

dimensões da qualidade de serviços funcionam na área de supermercados. 

Identificamos 150 itens de qualidade e agrupá-los dentre a imensa lista de 

dimensões da qualidade apresentada na Tabela 4 e até identificar novas dimensões 
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seria uma atividade para outra pesquisa, uma continuação desse estudo. Porém 

podemos chegar a algumas conclusões interessantes. 

A dimensão da Tangibilidade (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988) também 

chamado de estética por Garvin (1987) e Johnston (1995) esteve presente em quase 

70 dos 150 itens de qualidade identificados, mostrando a força que essa dimensão 

tem para o varejo supermercadista. Os modelos de dimensões de qualidade de 

Denton (1990), Albrecht (1994) e Leo e Philippe (1997) parecem omitir essa questão. 

A dimensão da Comunicação, que de alguma forma está presente em todos 

os modelos, aparece em aproximadamente 60 itens identificados, como não poderia 

deixar de ser, afinal se há atendimento, a comunicação será fundamental. Alguns 

autores apresentam a dimensão da comunicação de maneira desmembrada. 

Enquanto Garvin (1987) resume tudo na dimensão de atendimento, Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988) apresentam um modelo onde as 5 dimensões – 

Confiabilidade, Responsividade, Segurança, Empatia, Tangibilidade – podem estar 

ligadas à comunicação. Da mesma forma Johnston (1995) e Leo e Philippe (1997) 

possuem várias dimensões onde a comunicação se encaixaria.  

Outra dimensão que se sobressai em nossa pesquisa é a 

Confiança/Confiabilidade, que também está presente em todos os autores dos 

modelos de qualidade pesquisados. Sem dúvida a compra de alimentos está selada 

por uma relação de confiança – a correta manipulação e conservação dos alimentos 

e a idoneidade para não adulterar preços, marcas e validades. Essa dimensão é 

uma das bases da qualidade em serviços de supermercados para os clientes 

entrevistados. 

Finalmente outra dimensão que é fundamental para os serviços em 

supermercado, segundo nossa pesquisa, está relacionada ao atendimento. Quase 

80 dos 150 itens identificados tratam do atendimento simpático, agradável, do 

sorriso, do “olhar nos olhos”, da empatia, da educação, da cortesia, presteza etc. 

Tais aspectos também foram tratados, de alguma forma, por todos os autores dos 

modelos de qualidade pesquisados. 
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Provavelmente outras dimensões irão surgir com uma análise mais profunda 

dos 150 itens de qualidade de supermercado identificados, cruzando com a literatura 

das dimensões de qualidade em serviços. Mas a partir dessa primeira análise, já 

temos algumas direções de caminhos a seguir em estudos futuros e os profissionais 

de supermercado já podem chegar a algumas conclusões interessantes. 
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5.0 OBSERVAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse capítulo é resumir os resultados encontrados na análise dos 

dados, apresentar possibilidades de aplicação acadêmica e gerencial, e oferecer 

propostas de aprofundamento em estudos futuros. 

O problema de pesquisa foi investigado e respondido. Identificamos uma 

vasta lista de 150 itens de qualidade entendida pelo cliente de supermercado, e 

comparamos com o entendimento dos gerentes de supermercado. Com isso, 

descobrimos que os gerentes de supermercado têm uma boa percepção da 

expectativa dos clientes, eles citaram 116 dos itens apontados pelos clientes e 

dentro os 34 itens omitidos estão apenas questões não centrais no atendimento no 

varejo supermercadista. 

A partir disso, com respostas bastante homogêneas dos gerentes, pudemos 

compreender que a lacuna de “não conhecer a expectativa do cliente” Zeithaml e 

Bitner (2003) não parece existir nos supermercados do Rio de Janeiro. 

Ao questionar sobre o motivo da entrega dos serviços não ser feita de acordo 

com o esperado pelo cliente, percebemos que, por razões diferentes, os gerentes e 

os clientes parecem culpar os próprios funcionários e a administração geral das 

redes de supermercado. O problema dá indícios de estar localizado no marketing 

interno do Triangulo do Marketing de Serviços (Zeithaml e Bitner, 2003). 

 Ao tentar identificar os 150 itens de qualidade dentro das já conhecidas 

dimensões da qualidade de serviços, percebemos uma maior incidência de aspectos 

relacionados à Tangibilidade, Comunicação, Confiança e Atendimento. Mas 

reconhecemos que essa é uma análise primária dos dados coletados e que para 

desenvolver um modelo de dimensões para qualidade de serviços em 

supermercados, seria necessária uma nova etapa de trabalho. 
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5.1 APLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

Os 150 itens de qualidade entendida pelo cliente, apresentados nesse estudo, 

servem como base para o desenvolvimento de treinamentos de supermercados de 

todos os portes, desde pequenas lojas de bairro até grandes redes. 

Eles também podem ser utilizados por gerentes e administradores de 

supermercado como um check list de qualidade, para promover melhorias em cada 

uma das seções destacadas, buscando atender e superar as expectativas dos 

clientes. 

Da mesma forma, instituições de ensino com cursos na área de comércio 

varejista, sejam de nível superior, técnicos, profissionalizantes ou de aprendizagem; 

podem utilizar os 150 itens de qualidade entendida pelo cliente para aprofundar seu 

material didático e plano de aulas, gerando uma reflexão mais detalhada do varejo 

supermercadista aos seus docentes e alunos. 

O presente estudo colabora com a literatura de qualidade de serviços, 

compreendendo melhor as dimensões da qualidade de serviços aplicadas ao setor 

supermercadista, focando em aspectos peculiares e investigando a produção dos 

serviços, como sugerido por Grove et al. (2003) - mapeando todas as atividades do 

funcionário que impactam o cliente e de que forma isso se dá - abrindo então 

caminho para o aprofundamento do estudo da qualidade de serviços em 

supermercados. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Investigar mais a fundo os problemas do marketing interno nos 

supermercados. Identificar quais são os reais motivos para tanta dificuldade das 

redes supermercadistas em proporcionar condições para que seus funcionários 

cumpram as promessas feitas para o cliente. Certamente, num estudo futuro, os 

funcionários de linha de frente deveriam ser ouvidos, assim como os diretores e 

executivos das grandes redes.  
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Talvez a aceleração das fusões e aquisições nas últimas décadas, descritas 

em nosso referencial, seja uma boa linha de investigação. Qual o impacto que as 

fusões e aquisições nas redes de supermercado geraram no marketing interno? 

Qual o impacto da constante troca de diretores e CEOs nos projetos de longo prazo 

dos supermercados e em sua relação com os funcionários de linha de frente? Será 

que o fato dos supermercados agora fazerem parte de megagrupos que atuam em 

diversas áreas do varejo e da indústria, e não só no setor supermercadista, afeta o 

resultado final dos serviços da loja? 

Outra possível linha de investigação para se compreender melhor essa 

questão, seria analisar o trabalho no varejo supermercadista desde sua origem, até 

os dias de hoje, refletindo sobre questões de salário, qualificação, status social, leis 

trabalhistas, benefícios, relações entre empregado e empregador, turnover, 

satisfação, cultura empresarial etc. 

Finalmente outra possibilidade de estudo que surge dessa pesquisa, é o 

maior aprofundamento da compreensão das dimensões da qualidade de serviços 

aplicadas ao varejo supermercadista. Talvez daí pudesse surgir um novo modelo de 

qualidade de serviços exclusivo para supermercados. 
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