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Resumo: Esse estudo avalia a qualidade dos serviços prestados pela Panificadora Doce 

Sabor, localizada na cidade de Nova Santa Rosa -Paraná. A análise da qualidade baseou-se na 

percepção dos clientes sobre os serviços ofertados pela panificadora, assim sendo a metodologia 

empregou uma pesquisa do tipo survey, com questionário apoiado na escala SERVQUAL, 

pautando-se em uma abordagem quantitativa e descritiva de análise. Para avaliação dos dados, 

foram empregadas estatística descritiva e diversificada para identificar os gaps entre o 

desempenho esperado e o desempenho percebido, teste de confiabilidade Alfa de Cronbach, 

testes de hipóteses de diferença de médias e correlação de Spearmann. Uma análise 

complementar analisou pontos fortes e pontos fracos em relação aos serviços da empresa, 

analisadas de forma qualitativa. Como principais resultados, tem-se que as dimensões que 

apresentaram maior importância foram: segurança, produto, confiança e empatia, sendo 

segurança com importância moderada e as demais correlação baixa, enquanto tangíveis e 

presteza apresentaram correlação fraca, ou seja, importância secundária. Em relação às 

prioridades de melhoria, os dois atributos que se destacaram foram: P16S (os funcionários 

demonstram cuidado e higiene com os alimentos) e P6C (demonstra interesse em solucionar 

problemas dos clientes). Como pontos fortes foram apontados a diversidade dos alimentos e o 

atendimento. Em conclusão, o uso de estatísticas associadas à análise da escala SERVQUAL 
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adaptada para analisar a carga mista de produtos e serviços permitiu eleger prioridades de 

melhorias de forma não linear. 

Palavras-chave: Qualidade em Serviços. Clientes. Panificadora 

 
1 Introdução 

A alimentação é essencial para a vida, por isso o ramo alimentício está em constante 

crescimento e o mercado de panificação, é destaque no setor alimentício e está entre os seis 

maiores segmentos da indústria brasileira, gerando 700 mil empregos diretos e 1,5 milhão de 
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empregos indiretos, em 2020 com a pandemia Covid-19, o setor faturou 91,94 Bilhões e 

representando 10,6% do Produto Interno Bruto. (ABIP, 2021 e SEBRAE, 2021). 

Toda empresa busca excelência na hora de ofertar seus produtos e serviços, e a qualidade 

principalmente no ramo de atividade essencial, se torna necessária (VERAS JÚNIOR 2014). 

Diante de um mercado onde as panificadoras concorrem entre sim, competem também com os 

supermercados que tem investido cada vez mais em produtos de panificação, a qualidade se 

torna fundamental para fidelizar os clientes e atrair novos, e assim se mantendo e inovando no 

mercado, pois a má qualidade nos serviços pode levar os clientes a concorrência e empresa 

perder mercado (LOVELOCK 2006). 

Assim sendo, a pergunta da pesquisa que direciona este artigo é: a Panificadora Doce 

Sabor de Nova Santa Rosa– PR presta serviços de qualidade de acordo com a necessidade de 

seus clientes? Portanto, o objetivo deste estudo consiste em avaliar a percepção da qualidade 

dos serviços prestados na Panificadora Doce Sabor de Nova Santa Rosa– PR. 

Este artigo considera que, mesmo uma empresa bem estabelecida no mercado em que 

atua, pode obter melhorias em seus serviços para continuar sendo referência no mercado e 

inovando na qualidade, assim atraindo novos clientes de forma a fideliza-lo. Nesta pesquisa, 

pretende-se demonstrar ao empresário pontos que podem ser melhorados, que gerem valor aos 

clientes. 

Foi realizada então uma pesquisa, avaliando a qualidade dos serviços prestados pela 

Panificadora Doce Sabor, segundo a opinião de seus clientes. Foi usado a ferramenta 

SERVQUAL para esta pesquisa, coletando assim dados quantitativos e qualitativos. 

A seguir, apresenta-se a estrutura desse trabalho, além da introdução. A fundamentação 

teórica, segunda seção, trata as concepções de serviços e qualidade na prestação de serviços 

usando a escala SERVQUAL. Em seguida na terceira seção, encontram-se os procedimentos 

metodológicos empregados na evolução da pesquisa; na sequência a quarta seção demonstra a 

análise dos resultados obtidos e na quinta e última seção apresentam-se as considerações finais 

e conclusões desse estudo. 

 
2 Fundamentação Teórica 

A pesquisa teórica teve como base pesquisas de qualidade em serviços prestados, em 

artigos científicos e sites, livros e escala SERVQUAL que deram base a esta pesquisa. 

 
2.1 Serviços 
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Entende-se que com o crescimento do setor de serviços e a necessidade de fidelizar os 

clientes para garantir sobrevivência em um mercado tão concorrido, faz-se necessário 

identificar os fatores segundo os quais os clientes entendem a qualidade do serviço, para que 

assim o prestador do serviço possa focar seus esforços naqueles atributos que os clientes 

consideram fundamentais (TINOCO; RIBEIRO, 2008). 

Os serviços estão presentes em diversas ofertas comerciais, o que divergem é o grau que 

estes serviços são incluídos no objetivo de comercialização. De acordo com Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2004), percebemos que em serviços a qualidade só acontece durante o contato 

cliente e prestador. Pois ela será aceitável quando as expectativas dos consumidores se 

igualarem com suas percepções sobre o que recebeu, (SLACK, 2002). 

E segundo Gianesi e Corrêa (1994), serviços são experiências que o cliente vivencia e 

que pela sua intangibilidade se tornam difíceis para avaliar os seus resultados ou a sua qualidade 

por isso para se adquirir ou solicitar um serviço o risco está incluso. Consequentemente, se faz 

necessário a referência de terceiros e a escolha de empresas renomadas no mercado para reduzir 

o risco de um serviço mal prestado. 

Segundo os autores citados acima, serviço é um bem intangível, onde a empresa atende 

de forma qualitativa o cliente, com o foco em fideliza-lo a empresa. 

 
2.2 Qualidade em Serviços 

 
 

Atualmente não basta só agradar o cliente, mas a uma necessidade de encantá-lo, a ponto 

de superar suas expectativas. E muitas empresas têm esse objetivo de ofertar valor em seus 

serviços, superando assim as expectativas na satisfação das necessidades, na solução de suas 

dificuldades ou no fornecimento de benefícios a alguém. (LAS CASAS, 1999, pg. 47). 

Segundo Marcheti e Prado (2001), o desconhecimento perante a importância da 

Avaliação de Qualidade em Prestação de Serviços de uma empresa pode impactar de forma 

negativa suas finanças. Para evitar resultados negativos, vários métodos podem ser aplicados 

para mensurar a Satisfação do consumidor e a Qualidade percebida, com a Qualidade desejada, 

para então analisar as várias entre ambas. 

De acordo com Gianesi (1994), sempre que puder, a organização necessitará conhecer 

tanto as expectativas como, as carências dos clientes, podendo em curto prazo atender as 
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expectativas pois é baseado nelas que os serviços serão avaliados, em longo prazo, capacita-se 

para atender as carências. 

 
2.3 Métrica de Mensuração da qualidade em serviços 

Ha várias maneiras que podem ser aplicados para medir a satisfação do consumidor, 

assim torna-se capaz a mensuração da qualidade do serviço através de técnicas que utilizam a 

opinião do cliente, como o método de avaliação da qualidade conhecido como SERVQUAL 

que consegue quantificar a qualidade percebida pelos clientes, considerando as suas 

expectativas enquanto consumidor (ANDRADE, 2017). 

2.3.1 Escala SERVQUAL 

Tendo como objetivo avaliar a qualidade nos serviços prestados, com base nas 

percepções dos clientes e fazendo uma comparação do percebido e o esperado em relação a 

qualidade dos serviços, Parasuraman, Zeithaml e Berry iniciou pela primeira vez a pesquisa 

Servqual. (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

A escala SERVQUAL se baseia nas dimensões da qualidade, isto é, nos aspectos que 

afetam diretamente a satisfação do cliente. (ALMEIDA et al., 2012). Analisando pontos fracos 

e fortes sendo uma ferramenta para pesquisar a satisfação do cliente com base no modelo de 

falha e apoiar os gestores a entenderem como a prestação do serviço pode ser beneficiada. 

(BRUSIUS, 2018). 

A escala ou modelo SERVQUAL, utiliza o Gap 5 para avaliar a qualidade percebida 

pelos clientes por meio de 22 itens alocados em 5 dimensões. (BELDERRAIN et al.,2010). As 

5 dimensões avaliadas podem ser definidas da seguinte forma: Confiabilidade se trata da 

capacidade em realizar o serviço de forma confiável e exata, a Segurança que é a capacidade 

de transmitir confiança, cortesia e conhecimento para o cliente, a Empatia habilidade dos 

colaboradores de fornecer atenção personalizada aos seus clientes mostrando interesse, já a 

Tangibilidade e a capacidade da organização em dispor uma estrutura adequada em 

equipamentos, materiais, instalações e equipe. E a Presteza por sua vez se trata, dos funcionários 

estarem alinhados com a cultura da empresa, procurando atender prontamente as necessidades 

dos clientes (FITZSMMONS; FITZSMMONS, 2010). 
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Figura 1 - Modelo Conceitual de qualidade em serviços 
 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p. 44). 

 
O primeiro gap está referente com as expectativas e concretas das necessidades do 

consumidor e a percepção dos gestores sobre o que os clientes anseiam, é também chamado 

lacuna no conhecimento. No gap dois é a diferença entre a percepção dos fornecedores sobre 

as expectativas dos clientes e os critérios do serviço prestado. O terceiro gap, lacuna na entrega, 

são as possibilidades de erros que os colaboradores podem realizar durante a realização do 

trabalho. E o gap 4 ou lacuna da comunicação diz respeito a distinção entre a qualidade do que 

é entregue ao cliente e o que foi pretendido por meio de propagandas. Já o gap número 5, é a 

expectativa do cliente e a percepção da atividade que foi ofertada, decorrente dos gaps 

anteriores (MUNIZ; PEREIRA 2017). 

Na escala original estabelecida por Zeithaml, Parasuraman e Berry (2014) há 22 itens 

para cada seção, pareadas em expectativas e percepções, distribuídas em cinco dimensões de 

qualidade. De acordo com Casarotto, 2017, em cada afirmativa em ambas as seções, o 

participante informa seu grau de concordância ou discordância a respeito da afirmativa 

apresentada. Por tanto, o resultado das sessões é comparado, e quanto menor a lacuna 

decorrente entre as sessões, maior é o nível de expectativa quanto a qualidade dos serviços. 
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Resumidamente, a lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido é a única 

que atua junto ao cliente. Ela ocorre quando serviço esperado supera o serviço percebido. Foi 

reconhecido pelos grupos focais como sendo a chave para a qualidade do serviço atender ou 

exceder as expectativas dos clientes (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). Esta 

confrontação das expectativas e percepções é sinalizada, como uma forma prática para analisar 

problemas específicos no serviço (ANGUR; NATARAAJAN; JAHEERA, 1999) e que informa 

a variação da qualidade e à análise do desempenho (BOLTON; DREW, 1991). 

 
3. Delineamento Metodológico 

 
 

Para analisar as dimensões da qualidade dos serviços prestados pela Panificadora 

Doce Sabor, que se localiza em Nova Santa Rosa-Paraná, foi escolhida uma abordagem 

quantitativa do problema, com abordagem positivista. 

Esta pesquisa se caracteriza descritiva, pois visa descrever, relatar e comparar 

fenômenos e, sobre aos procedimentos de coleta de dados caracteriza-se como de levantamento 

(RAUPP; BEUREN, 2009). 

Na coleta dos dados, efetuou-se um levantamento por aplicação de um questionário 

estruturado, com base no modelo SERVQUAL, a clientes da Panificadora Doce Sabor. O 

questionário foi composto de 35 questões que tinha como objetivo identificar: a) desempenho 

esperado e desempenho percebido; b) qualidade e satisfação geral; c) perfil dos respondentes; 

e d) pontos fortes, fracos e sugestões de melhorias. 

Através do SERVQUAL foram aplicadas 27 questões contendo seis dimensões da 

qualidade: tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança, empatia e produto. Com exceção 

da última dimensão, todas as demais foram adaptadas do instrumento SERVQUAL original. 

Esta seção foi composta por questões fechadas relacionadas à expectativa e ao desempenho do 

restaurante no serviço prestado. Para tal as questões, do tipo escala Likert de 1 a 5, variaram 

entre: 1) discordo totalmente; 2) discordo parcialmente; 3) indiferente; 4) concordo 

parcialmente e; 5) concordo totalmente. 

Quanto à dimensão tangíveis as perguntas relacionam-se a aparência física de 

instalações, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. No que tange à dimensão 

confiabilidade as questões eram relacionadas à capacidade da empresa de prestar o serviço 

prometido de modo confiável e com precisão. Tendo em vista a dimensão presteza foi 

questionada a disposição dos funcionários para ajudar o cliente e proporcionar com presteza 
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um serviço. Já a dimensão segurança foi avaliada pelo conhecimento e a cortesia de empregados 

e habilidade em transmitir confiança e confiabilidade. A dimensão empatia abrangeu a atenção 

e o carinho individualizados proporcionados aos clientes a última dimensão, produto, envolve 

qualidade, variedade e aspecto dos alimentos. 

Referente à avaliação dos respondentes quanto à qualidade geral e satisfação geral, os 

dados foram obtidos através de duas questões fechadas também do tipo escala Likert de 1 a 5 e 

variaram entre: 1) muito insatisfeito; 2) insatisfeito; 3) neutro; 4) satisfeito e; 5) muito satisfeito. 

Três questões fechadas estavam relacionadas ao perfil dos respondentes. Quanto ao sexo 

os dados foram obtidos através de uma questão fechada com duas opções de resposta: a) 

masculino e; b) feminino. Em relação à faixa etária os dados foram obtidos por meio de uma 

questão fechada com sete opções de resposta: a) até 14 anos; b) 15 a 20 anos; c) 21 a 30 anos; 

d) 31 a 40 anos; e) 41 a 50 anos; f) 51 a 60 anos g) Acima de 60 anos. 

Ainda em relação ao perfil, questionou-se há quanto tempo o respondente é cliente na 

Panificadora Doce Sabor. Os dados foram obtidos através de uma questão fechada com cinco 

opções de resposta: a) menos de 1 ano; b) entre 1 e 5 anos; c) entre 6 e 10 anos; d) entre 11 e 

15 anos; e) mais de 16 anos. 

Por meio do questionário, solicitou-se também que os respondentes apontassem pontos 

fortes e pontos fracos em relação aos produtos e serviços prestados pela Panificadora e 

indicassem sugestões de melhoria para a empresa. Para tanto, a seção foi composta de três 

questões abertas. 

A aplicação do questionário ocorreu durante o mês de maio de 2022 por WhatsApp 

enviando individualmente ao cliente e também por compartilhamento no status do WhatsApp 

e também no Instagram e Facebook, foram respondidos 64 questionários. Em resumo, 64 

clientes responderam de forma válida ao instrumento de coleta de dados, sendo a amostra 

utilizada para o presente estudo. O passo seguinte foi tabular os dados obtidos para posterior 

análise. 

Para verificar a confiabilidade de cada dimensão, realizou-se o teste do Alfa de 

Cronbach. A partir da constatação da não-normalidade dos dados, usou-se correlação não- 

paramétrica. Realizou-se também a Correlação de Spearmann entre a variável independente 

qualidade e as variáveis dependentes do modelo SERVQUAL: tangibilidade, confiabilidade, 

presteza, segurança, empatia e produto, além da correlação por atributo individualmente e por 

dimensão. A correlação por dimensão foi rodada a partir dos pesos fatoriais. 
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O Quadro 1, a seguir, apresenta os critérios empregados para elencar as prioridades de 

melhorias apresentadas nas Tabelas 4 e 5, para eleger as prioridades gerais que são analisadas 

nas conclusões. 

Quadro 1 – Critérios de análise geral de prioridades de melhorias. 
Teste Correlação Teste t e GAP Decisão 

Correlação média Gap negativo 1 Bloco de Prioridades 

Correlação fraca Gap negativo 2 Bloco de Prioridades de melhorias 

Correlação média Sem gap 3 Bloco de Prioridades de melhorias 

Correlação fraca Sem gap 4 Bloco de Prioridades de melhorias 

Sem correlação Gap negativo 5 Bloco de Prioridades de melhorias (a partir do > Gap) 

Sem correlação Sem gap Neutro - Sem necessidade de investir 

Sem correlação Gap positivo Neutro - Sem necessidade de investir 

Correlação fraca Gap positivo 6 Manter ou Melhorar (Pontos Fortes secundários) 

Correlação média Gap positivo 7 Manter ou Melhorar (Pontos Fortes primários) 

Fonte: Walter (2017). 

Para análise dos pontos fortes, dos pontos fracos e das sugestões de melhoria foi 

utilizada a análise de conteúdo temática conforme as considerações de Bardin (2010). 

 
4 Análise dos Resultados 

 
 

Na presente seção apresentam-se a descrição, análise e interpretação dos dados. 

Inicialmente, apresenta-se o perfil dos clientes que participaram da pesquisa e posteriormente 

apresentam-se os testes estatísticos multivariados, a análise dos gaps e pontos fortes, fracos e 

sugestões de melhoria. 

Ao iniciar as análises, primeiramente caracterizam-se os respondentes. Os dados foram 

obtidos por meio de uma questão fechada com duas opções de resposta: a) masculino e; b) 

feminino. As análises indicam que a faixa predominante é do sexo feminino, correspondendo a 

78,5% do total dos respondentes, enquanto os homens 21,5%. 

Em relação à faixa etária, as idades dos participantes são assim distribuídas: para até 

14 anos, 3,1%; de 15 a 20 anos 12,3; 21 a 30 anos 33,8%, 31 a 40 anos 35,4%; 41 a 50 anos 

12,3%; 51 a 60 anos 1,5% e acima de 60 anos, 0%. A maior parte dos respondentes, 35,4%, se 

encontra entre 31 e 40 anos, sendo a quantidade de clientes similarmente distribuída entre essas 

faixas. 

No que se refere ao tempo em que os entrevistados são clientes, tem-se que: 4,6% são 

clientes há menos de 1 ano, 20% são clientes entre 1 e 5 anos, 58,5% são clientes de 6 a 10 anos 

e 16,9% são clientes entre 11 e 15 anos, o que indica que a maioria dos clientes do restaurante 
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estão há até 10 anos com à empresa somando 58,5%; e os clientes de 1 à 5 anos somam 20% 

do público total. 

Na sequência são realizados os testes estatísticos, iniciando pelo Alfa de Cronbach. 

Tabela 1 –Teste de Confiabilidade do Alfa de Cronbach 
DIMENSÃO ÍNDICE DO ALFA DE CRONBACH 

Tangível 0,846 

Confiabilidade 0,929 

Presteza 0,868 

Segurança 0,928 

Empatia 0,856 

Produto 0,930 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

O coeficiente alfa foi descrito por Lee J. Cronbach em 1951 (CRONBACH, 1951). É 

um índice que tem como utilidade medir a confiabilidade do tipo “consistência interna” de uma 

escala, ou seja, avalia a magnitude em que os itens de um instrumento se correlacionam 

(CORTINA, 1993). Segundo Hair Jr. et al. (2009), para que um fator apresente consistência 

interna satisfatória, este deve possuir Alpha de Cronbach superior a 0,70. Verificou-se, a partir 

dos dados da Tabela 1, que todos os fatores apresentam alto nível de confiabilidade. 

A média da Qualidade Geral foi investigada e a média atingiu 4,17, enquanto a 

satisfação geral ficou com desempenho médio de 4,20. Percebe-se que há espaço para melhoria 

nestes atributos, pois a amplitude da escala foi de 1 a 5. Assim, tem-se 0,70 de espaço para 

aperfeiçoamento na qualidade geral. A Tabela 2 apresenta as correlações entre Qualidade de as 

demais dimensões. 

Tabela 2 – Correlação das Variáveis com a Qualidade Percebida 

 QualiG Tang1 Confi2 Prest3 Segur4 Emp5 Produto6 

Qualidade Geral 1,000 ,353** ,377** ,329** ,414** ,354** ,366** 

Tangíveis ,353** 1,000 ,673** ,717** ,747** ,703** ,645** 

Confiabilidade ,377** ,637** 1,000 ,801** ,776** ,874** ,681** 

Presteza ,329** ,717** ,717** 1,000 ,811** ,832** ,733** 

Segurança ,418** ,747** ,747** ,811** 1,000 ,837** ,758** 

Empatia ,354** ,703** ,703** ,832** ,837** 1,000 ,681** 

Produto ,366** ,413** ,645** ,733** ,758** ,681** 1,000 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

Os parâmetros para a análise da correlação foram os indicados por Rodrigues (2010) em 

que: correlação nula atinge o índice de 00 a 0,20, baixa de 0,210 a 0,400, substancial ou 

moderada de 0,401 a 0,700 e forte de 0,701 a 0,90 e extremamente fortes de 0,91 a 1,0. 

Nota-se, a partir da Tabela 2, que todas as dimensões são correlacionadas 

significativamente com a Qualidade Percebida. Com correlação substancial ou moderada (0,41 
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a 0,70) tem-se: Segurança (0,418). Já com importância secundária (correlação fraca, entre 0,21 

a 0,40) tem-se: Confiabilidade (0,377); Produto (0,366); Empatia (0,354); Tangíveis (0,353) e 

Presteza (0,329). 

Analisou-se, ainda, se as diferenças de médias entre o esperado e o percebido são 

estatisticamente significativas. Os resultados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Teste-t de diferença de médias para amostras emparelhadas 

Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas  

 
T 

 

 
Df 

 

 
Média 

 
Sig. (2 

extre 
midad 

es) 

 

 
 

Média 

 
Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

da 
média 

95% Intervalo de 

Confiança da 
Diferença 

Inferior 
Superio 

r 

Par 1 P1T - E1 -,03125 1,14044 ,14255 -,31612 ,25362 -,219 63 -0,03 ,827 SGap 

Par 2 P2T - E2 -,1563 ,80656 ,10082 -,21710 ,18585 -,155 63 -0,02 ,877 SGap 

Par 3 P3T - E3 -,17188 ,78790 ,09849 -,36869 ,02494 -1,745 63 -0,02 ,086 SGap 

Par 4 P4T - E4 0,00000 1,38013 ,17252 -,34475 ,34475 0,000 63 -0,17 1,000 SGap 

Par 5 P5C - E5 -,15625 1,15770 ,14471 -,44544 ,13294 -1,080 63 0,00 ,284 SGap 

Par 6 P6C - E6 -,3125 1,06858 ,13357 -,29817 ,23567 -,234 63 -0,16 ,816 SGap 

Par 7 P7C - E7 -,04688 ,84383 ,10548 -,25766 ,16391 -,444 63 -0,03 ,658 SGap 

Par 8 P8C - E8 -,09375 1,00347 ,12543 -,34441 ,15691 -,747 63 -0,05 ,458 SGap 

Par 9 P9C - E9 -,17188 1,06241 ,13280 -,09351 ,43726 1,294 63 -0,09 ,200 SGap 

Par 10 P10P - E10 -,06250 ,97386 ,12173 -,30576 ,18076 -,513 63 0,17 ,609 SGap 

Par 11 P11P - E11 ,10938 1,07078 ,13385 -,15810 ,37685 ,817 63 -0,06 ,417 SGap 

Par 12 P12P - E12 ,12500 1,00000 ,12500 -,12479 ,37479 1,000 63 0,11 ,321 SGap 

Par 13 P13P - E13 0,00000 1,22150 ,15269 -,30512 ,30512 0,000 63 0,13 1,000 SGap 

Par 14 P14S - E14 0,3125 ,99153 ,12394 -,21643 ,27893 252 63 0,00 ,802 SGap 

Par 15 P15S - E15 -,03125 ,90797 ,11350 -,25805 ,19555 -,275 63 0,03 ,784 SGap 

Par 16 P16S - E16 ,07813 ,98084 ,12261 -,16688 ,32313 ,637 63 -0,03 ,526 SGap 

Par 17 P17S - E17 0,00000 ,85449 ,10681 -,21345 ,21345 0,000 63 0,08 1,000 SGap 

Par 18 P18E - E18 -,18750 ,87060 ,10882 -,40497 ,02997 -1,723 63 -0,19 ,090 SGap 

Par 19 P19E - E19 -,23438 1,00384 ,12548 -,48513 ,01638 -1,868 63 -0,23 ,066 SGap 

Par 20 P20E - E20 0,00000 1,05409 ,13176 -,26330 ,26330 0,000 63 -0,00 1,000 SGap 

Par 21 P21E - E21 -,07813 ,94792 11849 -,31491 ,15866 -,659 63 0,08 ,512 SGap 

Par 22 P22E - E22 -,01563 1,01563 ,12695 -,26932 ,23807 -,123 63 -0,02 ,902 SGap 

Par 23 P23P - E23 -,06250 ,81406 ,10176 -,26585 ,14085 -,614 63 -0,06 ,541 SGap 

Par 24 P24P - E24 ,03125 ,90797 ,11350 -,19555 ,25805 ,275 63 -0,03 ,784 SGap 

Par 25 P25P - E25 ,18750 1,00593 ,12574 -,06378 ,43878 1,491 63 0,19 ,141 SGap 

Par 26 P26P - E26 ,03125 ,83512 ,10439 -23986 ,17736 -299 63 -0,03 ,766 SGap 

Par 27 P27P - E27 -,04688 1.06054 ,13257 -31179 ,21804 -,354 63 -0,05 ,725 SGap 

 

 

 

Legenda:P1T(os utensílios e equipamentos utilizados modernos); P2T(as instalações visualmente atrativas); 

P3T(os funcionários vestem-se adequadamente e mantém boa aparência); P4T(os materais de 

comunicação(folhetos, relatórios, redes sociais, site, informativos, rótulos) são visualmente atrativos); P5C(a 

panificadora cumpre o tempo estabelecido para atender as solicitações); P6C(demonstra interesse em solucionar 

problemas dos clientes); P7C(realiza os serviços consistentemente e de forma confiavel); P8C(a panificadora 

cumpre os prazos prometidos); P9C( a panificadora mantém registros dos clientes livres de erros); P10P(informa 
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com precisão quando o serviço será prestado/concluído); P11P(presta serviços com rapidez); P12P(os 

funcionários demonstram disposição em ajudar); P13P(os funcionários nunca estão demasiadamente ocupados); 
P14S(o comportamento dos funcionários transmite confiança); P15S(você se sente seguro em fazer refeições 

nessa panificadora); P16S(os funcionários demonstram cuidado e higiene com os alimentos); P17S (os 

funcionários tem conhecimentos suficientes para responder suas dúvidas); P18E(a panificadora oferece atenção 

individualizada); P19E(a panificadora tem horários que atendem as necessidades dos clientes); P20E(os 

funcionários lhe disponibilizam atenção personalizada); P21E(os funcionários se preocupam com os seus 

interesses); P22E(os funcionários compreendem suas necessidades); P23P(os alimentos são saborosos); P24P (os 

alimentos tem bom aspecto); P25P(a relação custo/benefício é boa(preço justo)); P26P(os alimentos são de 

qualidade) e P27P(os alimentos são variados). 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

Observa-se, por meio da Tabela 3, que todas as dimensões, não apresentaram diferença 

de média, isto é, não apresentaram significância estatística para as diferenças de média (de 0,00 

a 0,05), sendo que o cliente não percebe diferença do esperado para o percebido. Sendo que, 

em todas as dimensões os atributos apresentam espaço para melhorias. A partir desta análise, 

constatam-se um grupo de atributo: os sem gap, cujo desempenho encontra-se igual ao 

esperado. 

 
Tabela 4 – Análise geral de prioridades por dimensões 

 

Perg 
untas 

Perc Esp Gap 
Gap 
Dim 

Teste t 
Corre- 
Lação 

Dimensão Resultado 

 
P1T 

 
4,19 

 
4,22 

 
-0,03 

 

 
- 

0,05 

,827 ,185  

 
,353** (5° 

lugar) 

SGap, sem correlação, sem necessidade de 
invest./neutro= ultima prioridade  

 

P2T 
 

4,47 
 

4,48 
 

-0,02 
,877 

,185 SGap, sem correlação, sem necessidade de 
invest./neutro= ultima prioridade  

P3T 4,14 4,31 -0,17 ,086 ,468** SGap, Correl. Moderada= 1 prioridade 

P4T 3,88 3,88 -0,00 1,000 ,367** Sem Gap, Correl. Fraca= 2 prioridade 

P5C 4,16 4,31 -0,16  

 
- 

0,03 

,284 ,294*  

 
,377** 

(2° lugar) 

SGap, Correl. fraca = 4 prioridade 

P6C 4,16 4,19 -0,03 ,816 ,291* SGap, Correl. fraca= 5 prioridade 

P7C 4,31 4,36 -0,05 ,658 ,316* SGap, Correl. fraca =2 prioridade 

P8C 4,30 4,39 -0,09 ,458 ,250* SGap, Correl. fraca= 3 prioridade 

P9C 3,94 3,77 0,17 ,200 ,351** SGap, Correl. fraca= 1 prioridade 

P10P 4,28 4,34 -0,06  

 
0,04 

,609 ,275*  
 

,329** 

(6° lugar) 

SGap, Correl. Fraca= 3 prioridade 

P11P 4,08 3,97 0,11 ,417 ,279* SGap, Correl. Fraca= 2 prioridade 

P12P 4,28 4,16 0,13 ,321 ,318* SGap, Correl. Fraca= 1 prioridade 

 

P13P 
 

3,88 
 

3,88 
 

0,00 
1,000 

,245 SGap, sem correl., sem necessidade de 
invest./neutro= 

P14S 4,13 3,88 0,03  
 

0,02 

,802 ,376**  
,414** 

(1° lugar) 

SGap, Correl. fraca= 2 prioridade 

P15S 4,39 4,09 -0,03 ,784 ,234 SGap, sem correl., sem necessidade de invest. 

P16S 4,08 4,52 0,08 ,526 ,450** SGap, Correl. moderada= 1 prioridade 

P17S 4,28 4,03 0,00 1,000 ,278* SGap, Correl. fraca= sem necessidade de invest. 

P18E 3,91 4,08 -0,19  

- 

0,10 

,090 ,283*  
,354** 

(4° 

,354*lugar) 

SGap, Correl. Fraca = 5 prioridade 

P19E 4,28 4,16 -0,23 ,066 ,262* SGap, Correl. Fraca = 4 prioridade 

P20E 4,03 4,47 0,00 1,000 ,267* SGap, Correl. Fraca = 3 prioridade 

P21E 4,00 4,08 -0,08 ,512 ,362** SGap, Correl. Fraca = 2 prioridade 
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P22E 4,14 4,16 -0,02  ,902 ,369**  SGap, Correl. Fraca = 1 prioridade 

P23P 4,41 4,47 -0,06  

 

 

0,02 

,541 ,256*  

 

 
,366** 

(3°lugar) 

SGap, Correl. Fraca= 5 prioridade 

 

P24P 
 

4,44 
 

4,41 
 

0,03 
,784 

,201 SGap, sem correl., sem necessidade de 
invest./neutro= 3 prioridade  

P25P 3,91 3,72 0,19 ,141 ,403** SGap, Correl. Moderada= 1 prioridade 

 

P26P 
 

4,36 
 

4,39 
 

-0,03 
,766 

,206 SGap, sem correl, sem necessidade de 
invest./neutro= 2 prioridade  

 

P27P 
 

4,41 
 

4,45 
 

0,05 
,725 

,154 SGap, sem correl, sem necessidade de 
invest./neutro=4 prioridade 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 
Na Tabela 4, verifica-se que as dimensões que apresentaram maior importância foram: 

Segurança que obteve correlação moderada (0,414**). Confiabilidade (0,377**), Produto 

(0,366*), Empatia (0,354*), Tangíveis (0,353**) e Presteza (0,329**) com correlação fraca de 

importância segundaria. 

A dimensão que apresentou maior importância foi Segurança (0,414**). Nessa 

dimensão possui um atributo P16S (os funcionários demonstraram cuidado e higiene com os 

alimentos) que pode ser considerado como primeira prioridade de melhoria, pois não apresenta 

diferença de média entre o esperado e o percebido (Sem Gap) e correlação moderada. Os outros 

atributos desta dimensão apresentaram correlação fraca, (Sem Gap), configurando-se como 

prioridade secundaria de melhorias. 

A segunda dimensão com maior correlação é a Confiabilidade (0,377**), dentro dessa 

dimensão o atributo P9C (a panificadora mantém registros dos clientes livres de erros) com 

necessidade de melhoria e demais atributos desta dimensão apresentou correlação fraca e Sem 

Gap com prioridade de melhorias secundarias também. 

A terceira dimensão na ordem de importância é o Produto (0,366**), compondo essa 

dimensão, tem-se o atributo P25P (a relação custo/benefício é boa (preço justo)) com 

importância moderada (Sem Gap), como prioridade de melhoria. De mais atributos dessa 

dimensão sem necessidade de melhorias no momento, tendo como última prioridade dessa o 

atributo P27P (os alimentos são variados). 

A quarta dimensão em ordem de correlação é a Empatia (0,354**), P22E (os 

funcionários compreendem suas necessidades) com correlação fraca e (Sem Gap), sendo que 

não apresentou diferença estatística entre o esperado e percebido, sendo que o mesmo se refere 

para o atributo P21E (os funcionários se preocupam com os seus interesses), podendo haver 

melhorias em ambos, primeira atributo para melhorias o P22E e em segundo o atributo P21E, 

já mencionados acima, demais atributos dessa dimensão não possui prioridade para melhorias 

imediata, 
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A quinta dimensão na ordem importância de correlação é, Tangíveis (0,353**), o 

atributo que apresentou primeira prioridade de melhorias nessa dimensão foi o P3T (os 

funcionários vestem-se adequadamente e mantém boa aparência), mas não apresentaram Gap, 

diferenca entre o esperado e o percebido. A segunda prioridade dessa dimensao é o atributo 

P4T(os materais de comunicação(folhetos, relatórios, redes sociais, site, informativos, rótulos) 

são visualmente atrativos), também não apresentou Gap nem diferenca entre esperado e o 

percebido, porém tem importancia estatística. Demais atributos dessa dimensão sem 

necessidade de melhorias, podendo ser investido em melhorias em outro momento. 

E a sexta dimensão em ordem de correlação/importância é a Presteza (0,329**) tendo o 

atributo P12P(os funcionários demonstram disposição em ajudar) sem gap e importância fraca 

o mesmo para o atributo a seguir P11P(presta serviços com rapidez) ambos atributos podem 

haver melhorias e os outros atributos também não tiveram Gap e não diferença entre esperado 

e o percebido, não necessitando de melhorias imediatas. Cada atributo está discriminado na 

legenda da tabela 3. 

Solicitou-se aos respondentes que indicassem pontos fortes em relação aos produtos e 

serviços prestados pela Panificadora. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Pontos Fortes Indicados 

 

Pontos fortes Citações 

Alimentos (qualidade, variedade, sabor, salgados, doces) 30 

Atendimento (simpatia, horários flexíveis, individualizado, cordialidade) 17 

Ambiente (climatizado, espaçoso, limpeza, aparência,) 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

O Ponto forte mais mencionado foi os alimentos enquanto sua qualidade e variedade 

com 30 citações. Em seguida foram citados o atendimento com 17 opiniões e o ambiente com 

3 citações. Os comentários de alguns clientes contentes são “tem produtos de ótima qualidade, 

um dos melhores da região”; “boa qualidade e muito saborosos”; “lugar gostoso de estar”. 

A Tabela 6, verifica-se os itens sinalizados como pontos fracos: 

 
 

Tabela 6– Pontos Fracos Indicados 
 

Pontos fracos Citações 

Alimentos (variedade de lanches, higiene no preparado dos alimentos) 15 

Delivery (demora na entrega dos pedidos) 2 

Aparência dos funcionários (uniformes limpos, uniforme completo) 2 

Preço (custo-benefício) 2 

Redes sociais (identidade visual, mais interação) 3 
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Opções de lanches fitness, naturais 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 
 

Analisando os pontos fracos, nota-se que a variedade dos alimentos e a higiene no 

preparo dos alimentos preocupa os clientes, com 15 citações de ponto fraco para esse item. 

Delivery, aparência dos funcionários, preço na sequência com a mesma quantidade de citações 

(2 citações cada item), além de redes sociais e opções de lanches fitness/naturais com 3 citações 

em ambas. 

 
Tabela 7 – Sugestões de Melhorias 

 

Sugestões Citações 

Atendimento (mais funcionários nos dias e horários de grande movimento, agilidade, higiene 

dos funcionários-uniformes limpos, uniforme completo) 

 
4 

Delivery (mais funcionários para fazer entregas) 2 

Preço (custo/benefício) 2 

Recheios de bolos e preparos de fabricação própria e menos industrial 2 

Café da manhã por quilo, self-service 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 
 

Observa-se que em relação aos pontos fracos mais citados tem relação com os 

alimentos/variedade com 15 citações, alguns clientes sugeriram variar os temperos dos 

salgados, e também que eles poderiam estar mais quentes, para o recheio não ficar congelado 

em alguns casos e também mais opções de alimentos fitness, saudáveis. Foi sugerido também 

que os recheios para bolos seja fabricação própria da panificadora e não comprada pronta 

(industrializada) com 2 citações de melhorias. 

Em relação ao atendimento houve 4 citações de melhorias, sendo que nos pontos fracos 

esse item teve 2 itens, e dentre as sugestões de melhorias para esse item, alguns clientes 

disseram “agilizar o atendimento no caixa durante os horários de pico da panificadora”; “ter  

mais funcionários para atender nos dias de pico, exemplo sábado pela manhã chega dar fila 

enorme” e também uma sugestão de melhoria para café da manhã- self-service. 

Quanto ao delivery foi mencionado nos pontos fracos a demora na entrega dos pedidos, 

2 citações de melhorias para esse item ambas sugerem ter mais funcionários fazendo entrega. 

Alguns clientes ver como ponto fraco as redes sociais da panificadora e sugerindo mais 

identidade visual e interação visual através das redes sociais da mesma. também com 2 citações 

tem-se o preço dos produtos como ponto fraco, também com 2 sugestões de melhorias onde os 

clientes sugerem como melhoria para esse item “preços adequados para cada produto”. 
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5 Considerações Finais 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a percepção da qualidade dos serviços 

prestados pela Panificadora Doce Sabor, segundo a percepção de seus clientes, tendo com 

ferramenta a escala SERVQUAL. 

Sendo a dimensão que apresentou maior importância foi Segurança (0,414**), Em 

seguida com correlações fracas: Confiabilidade (0,377**), Produto (0,366*), Empatia (0,354*), 

Tangíveis (0,353**) e Presteza (0,329**). 

Como sugestões gerenciais a partir deste estudo, tem-se as seguintes prioridades de 

melhorias, analisadas as prioridades gerais conforme Quadro 1 de classificação e Tabela 5 de 

prioridades. Foram observados comportamentos distintos para os atributos. 

Correlação média e sem gap. No primeiro, tem-se o atributo P16S (os funcionários 

demonstraram cuidado e higiene com os alimentos) que pode ser considerado como primeira 

prioridade de melhoria, pois não apresenta diferença de média entre o esperado e o percebido 

(Sem Gap) e correlação moderada., a qual não apresenta diferença significativa de médias. 

Logo, o esperado está de acordo com o percebido e, dos atributos, é o que mais têm espaço para 

melhorias pois possui correlação mediana, cuja importância destacava-se por ser a maior. 

Levando-se em consideração que a escala foi de 1 a 5, e a média foi de 4,49, a recomendação é 

priorizar este atributo. 

Correlação fraca e sem gap. Na sequência das prioridades de melhoria, têm-se atributos 

também sem gap (diferença) entre o esperado e o percebido, e com correlação fraca. A 

correlação fraca é importante, porém secundária em relação à moderada. Neste grupo de 

atributos tem-se: P14S (o comportamento dos funcionários transmite confiança); P17S (os 

funcionários têm conhecimentos suficientes para responder suas dúvidas). 

Sem correlação e sem gap. Em um quarto conjunto estão localizados os atributos sem 

gap e sem importância. Esses atributos não superam as expectativas, mas também não 

apresentam importância diferenciada no momento para os clientes. Os atributos são: P15S (você 

se sente seguro em fazer refeições nessa panificadora). A recomendação é que estes atributos 

apenas sejam mantidos. 

Com relação às prioridades de melhoria, dois atributos que se destacaram nos 

comentários abertos analisados por meio de análise de conteúdo temática, foram eles: Os 

alimentos/variedade, onde foi sugerido lanches fitness, saudáveis, aquecer mais os lanches para 

o recheio ficar na temperatura adequada e recheios dos bolos serem fabricação própria da 
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panificadora e menos industrial possível. Os segundos itens ambos com 3 citações de pontos 

fracos as redes sociais e as poucas opções de lanches fitness, onde alguns clientes citaram a 

importância da identidade visual e interação com os clientes através das redes socias da 

panificadora. 

Conclui-se que o uso de estatísticas associadas à análise do modelo Servqual adaptado 

para analisar a carga mista de produtos e serviços permitiu eleger prioridades de melhorias de 

forma não linear. 

Como limitações, pode-se dizer que devido o estudo ter sido aplicado por formulário 

online e por ter muitas questões que exige um pouco mais de atenção, algumas pessoas podem 

não ter respondido da forma pelas quais realmente se sentem e percebem, para solução, talvez 

um estudo on-line, onde as pessoas pudessem responder com mais calma e clareza trariam 

resultados mais específicos. 

Visto que em pesquisas futuras, tem-se: aplicar pesquisa mais específica, utilizando os 

dados coletados desse estudo, permitindo entrar em detalhes que possibilitarão obter mais 

informações e também realizar a pesquisa anualmente para que a qualidade em serviços seja 

sempre atingida. 
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