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RESUMO 

A satisfação do consumidor começou a ser vista com outros olhos nos anos 60, motivado pelo 

grande aumento no consumo de bens e serviços. Porém, esses estudos eram apenas 

acadêmicos, medidos de forma informal. Tem como objetivo geral, compreender a satisfação 

dos clientes da loja Centro Sul Móveis e Eletros. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo 

descritivo, a coleta de dados foi feita por meio de uma entrevista no qual foi realizada 05 

questões fechadas sobre o tema abordado aos 14 clientes da loja. Observou-se que a maioria 

dos clientes pontuou favoravelmente o atendimento da loja; que recomendariam a loja aos 

amigos, bem como tiveram uma experiência de compra favorável. Como recomendação tem-

se; ampliar as promoções para chamar atenção dos clientes; divulgar mais sobre a empresa, 

dando ênfase aos produtos, preços; aumentar a quantidade de entregadores para agilizar na 

hora da entrega e rever os preços de alguns produtos para deixar com o preço mais acessível. 

 

Palavras-Chave: Satisfação. Cliente. Consumidor. 

ABSTRACT 

Consumer satisfaction started to be seen with different eyes in the 60s, motivated by the great 

increase in the consumption of goods and services. However, these studies were only 

academic, measured informally. Its general objective is to understand the satisfaction of the 

customers of the Centro Sul Móveis e Eletros store. It is a descriptive field research, the data 

collection was done through an interview in which 05 closed questions were made on the 

topic addressed to the 14 customers of the store. It was observed that the majority of 

customers scored favorably for the store's service; who would recommend the store to friends, 

as well as have a favorable shopping experience. As recommendations we have; expand 

promotions to attract customers' attention; disclose more about the company, emphasizing 
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products, prices; increase the number of delivery personnel to speed up delivery and review 

the prices of some products to make them more affordable. 

Keywords: Satisfaction. Client. Consumer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os mercados veem se tornando cada vez mais competitivo, a satisfação do 

cliente vem ganhando maior atenção, visto que a conquista e fidelidade destes é 

imprescindível para a empresa se manter no mercado. Alcançar a satisfação dos clientes é um 

processo que depende de muitas ações desde o pré à pós-venda, como oferecer bons produtos 

e serviços e ter um bom atendimento (GOMES, 2020). 

A satisfação do consumidor começou a ser vista com outros olhos nos anos 60, 

motivado pelo grande aumento no consumo de bens e serviços. Porém, esses estudos eram 

apenas acadêmicos, medidos de forma informal. O foco estava no produto e processo e não no 

cliente (DUARTE, 2015). Em 1980, as empresas estavam alcançando qualidade cada vez 

maior, o que não era mais um diferencial, então elas passaram a buscar estratégias, dentre elas, 

a satisfação dos clientes, porém medi-la era um processo caro e demorado, realizado por meio 

de carta ou cara a cara (CESTARI, 2015).  E, no início dos anos 90, a coleta de dados passou 

a ser por telefone, e em empresas B2B por fax e disquetes enviados por carta. Com o avanço 

da web as pesquisas migraram para o e-mail (SCHERMANN, 2018). 

Segundo Yevdokymenko et al. (2013, p.34), a satisfação é aquilo que está associado à 

característica do serviço que mostra aos clientes. Só existirá satisfação do cliente se ele 

observar que a empresa se forçou de fato em encontrar o que ele precisava e desenvolveu para 

ele o produto apropriado.  

Evrad (1994) diz que, o crescimento do empenho pela satisfação de seus clientes 

deveu-se, com maior magnitude, depois dos anos 80, o acordo de que o contentamento dos 

clientes é uma importante chave de seus comportamentos como lealdade, recompra, 

propaganda boca-a-boca adequada, etc. e, também, pelo acometimento dos fluxogramas de 

qualidade total, em que a alegria dos clientes é importante para o marketing. 

Para Cobra (2015) o marketing tem o ponto de vista do cliente. Consequentemente, as 

disposições são amparadas com base no que o cliente precisa e anseia. Em suma, o marketing 

é um procedimento que abrange tanto o plano quanto o desempenho do programa de colocar 

os serviços ou produtos à acomodação de possíveis fregueses.  

Segundo Rocha, Ferreira e Silva (2012), na grande maioria dos mercados, demanda e 

oferta são desiguais, ou seja, a demanda se forma de grupos de consumidores com 

características distintas entre si, logo, a oferta realizada por fabricantes apresenta certas 

diferenças. Logo, cada organização está sempre em busca do melhor ajuste entre produtos e 

serviços para determinados grupos de consumidores. 



  

 

Cortez (2004) relata que com a grande revolução digital que os anos 2000 

proporcionaram, novas formas de coleta, análise e aplicação de dados surgiram, aumentando 

os métodos para compreender a satisfação, como exemplar o Índice Nacional de Satisfação do 

Consumidor e o NPS (Net Promoter Score), importantes índices de satisfação, este último 

utilizado para mensurar o grau de satisfação da empresa abordada no presente estudo. 

Com base na contextualização apresentada, tem como objetivo geral, compreender o 

nível de satisfação dos clientes da loja Centro Sul Moveis e Eletros e como objetivos 

específicos verificar como é o atendimento realizado na loja; verificar como foi à experiência 

de compra; verificar se recomendaria a loja a uma pessoa e, por fim, levantar comentários 

adicionais sobre a satisfação na loja.  

Dessa forma, justifica-se realizar esse estudo junto aos clientes da loja Centro Sul 

Móveis e Eletros a fim de entender suas reais motivações, em nível de satisfação, para compra 

nessa loja, o que poderá promover ações estratégicas, por parte dessa empresa, para aumentar 

a competitividade, conhecer melhor os seus clientes, o nível de satisfação, e pontos fortes e 

fracos que podem ser melhorados. Além de servir de base para futuros pesquisadores que 

investigam dentro do tema de satisfação. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Marketing 

De acordo com Delloite (2016), durante a idade média, as fases de ampliação do 

marketing foram divididas em fase primitiva e de mercado centralizado. A fase primitiva 

dividiu-se em autossuficiência, na qual cada família supria diretamente suas próprias 

obrigações e na fase do mercado centralizado qual as famílias abancaram a se individualizar 

naquilo que eram mais ajustados. 

Cortez (2004), diz que o marketing surgiu de modo fraco diante das organizações, não 

sendo instigado muito a sério pelas organizações, mas com o avanço do comércio e as 

empresas almejando cada vez mais o domínio sobre ele, viram a precisão de um instrumento 

com o poder de captar as indigências e anseios dos consumidores e com isso o marketing 

tornou-se importante para as empresas de uma forma que agora elas já não sabem concorrer 

no mercado sem o auxílio dele. 

Kotler (2003, p. 87) afirma que o “marketing é importante demais para ficar por conta 

apenas do departamento de marketing”. É um processo mais amplo que consiste em 

determinar de maneira sistemática o que produzir, como chamar atenção dos clientes para o 

produto ou serviço, como facilitar o acesso pelo produto ou serviço, de modo que sempre 

queira comprar mais. O objetivo do marketing é criar valor para os interessados, e o principal 

interessado é o cliente (KEEGAN, 2005). 

Ciletti (2013) relata que todo tipo de marketing submerge algum tipo de troca em que 

duas partes veem valor naquilo que a outra possui para apresentar, porém a troca deve dar 



  

 

satisfação, ou seja, o comportamento do produto ou serviço deve atender às expectativas. 

Keller et al (2010), diz que por certo, ostenta uma rica abundância de conceitos e ferramentas, 

sendo uma resposta pertinente a maneira de pertencer em outras bases que não apenas o preço, 

tornando-se mais importante do que nunca, renegando as necessidades cambiantes das 

pessoas em ocasiões lucrativas para as empresas. 

O marketing se insere nessa seara de conceitos ao desempenhar seu papel na 

organização, formulando e praticando estratégias. Keller et al (2010) definem estratégias de 

marketing como o incremento de atividades e tomadas de decisão a fim de edificar e manter 

uma vantagem competitiva sustentável. Isso ocorre pela sua contínua intercâmbio com o meio 

externo, relacionando-se com vários públicos, em especial, com os consumidores, buscando 

documentos e respondendo aos processos existentes. 

Em resumo, Kotler (2000), relata que é o processo social e gerencial pelo qual 

indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e anseiam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor ao mercado, como processo de entender e atender o mercado. Ou seja, 

Cobra (2015), mostra que o papel do marketing é conduzir a demanda de bens e serviços, 

instigando o consumo de um bem ou serviço que por suas distinções intrínsecas, atenda as 

necessidades e desejos específicos de algumas pessoas (COBRA, 2015). 

2.2 Satisfação 

O cliente sempre foi um fator decisivo para a supervivência das empresas. Com a 

globalização o acesso a informação vem crescendo significativamente, isso contribui para que 

os consumidores busquem maior qualidade em produtos e serviços. Para isso, as empresas 

precisam de aperfeiçoamento contínuo, a fim de conquistar e satisfazer os clientes 

(MARCHETTI et al., 2001). 

Com isso, a satisfação, como dizem Yevdokymenko et al. (2013, p.34),é aquilo que 

está associado à qualidade do serviço que se presta. Só haverá satisfação do cliente se ele 

entender que a empresa se comprometeu de fato em descobrir o que ele necessitava e 

desenvolveu para ele o produto adequado. 

 “A satisfação consiste na sensação, de prazer ou desapontamento, 

comparada ao desempenho percebido de um produto em relação as 

expectativas daquele que compra”. As empresas podem apoderar-se 

clientes e superar a concorrência realizando um melhor trabalho de 

atendimento focalizado no cliente, em satisfazer as suas indigências e 

suas expectativas. (KOTLER, 2000, p. 58) 

Um cliente feliz é muito valioso, pois clientes felizes fazem três coisas pela sua 

empresa: compram mais de você, renovam contratos e fazem um marketing boca a boca 

(NEOASSIST, 2017). Então, satisfazer o cliente apenas, não é mais o suficiente. De acordo 

com Aun (2012, pag.13), “hoje mais do que fazer muitas promessas, você deve apresentar 

muitos resultados. E seja qual for sua promessa, você precisa cumpri-la.” 



  

 

Parafraseando Gomes (2020) “fazer um serviço bem feito sempre chama a atenção e 

mantém o cliente fiel”, ou seja, o sucesso e permanência da empresa no mercado dependem 

da qualidade que a mesma oferece ao seu público. Quem não oferecer isso pode ser extinto do 

mercado. Rames (2010) fala que para atender e entender seus clientes, a empresa necessita 

conhecê-lo e, dessa forma, pode atender melhor. Se uma organização deseja clientes fiéis, 

primeiro, precisa saber quem são seus clientes e quais são as suas necessidades. Não é uma 

tarefa fácil, porém, é preciso que exista um acordo de todos da empresa para que o cliente se 

torne fiel. 

Bezerra (2015, p. 12) descreve que: 

Satisfazer um consumidor não é fácil. Acredite! O que é satisfatório 

para uma pessoa pode ser insatisfatório para outra. Clientes são 

indivíduos que possuem características, opiniões e gostos diversos (...). 

Nunca vamos conseguir satisfazer 100% dos clientes, mas é 

necessário fazermos o máximo de esforço para conseguimos alcançar 

o mínimo de satisfação esperada por eles. 

Contudo, fica claro que o cliente é a razão da existência de uma organização. Atendê-

lo bem e com qualidade, ouvi-lo, dar atenção às suas necessidades e saber o que ele espera da 

sua empresa, torna-se cada vez mais importante para as organizações (FIDELIS et al., 2007). 

Para satisfazer os clientes é necessário investigar suas necessidades e desejos, com a 

finalidade de saber o que oferecer de produtos e serviços. É importante saber o que 

consumidor busca em um produto ou serviço, isto é, o valor para ele. Desse modo, satisfazer 

um cliente é oferecer o que ele deseja e da maneira que ele anseia (COBRA, 2015). 

3 METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritivo, na qual, conforme 

ressalta Marconi e Lakatos (2011, p.69) “pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo 

de conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura 

uma resposta”. Em consoante, Gil (2008) ressalta que a pesquisa descritiva tem como objetivo 

descrever as qualidades de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

particularidades está na utilização de técnicas uniformizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática.  

A coleta de dados foi feita por meio de uma entrevista no qual foram realizadas 05 

questões fechadas sobre o tema abordado aos clientes da loja Centro Sul Móveis e Eletros, da 

cidade de Flores do Piauí. A relevância da entrevista, segundo Marconi e Lakatos (2011, p.80), 

“é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

um determinado assunto, mediante uma conversação da natureza profissional”.  

A coleta foi feita durante o mês de dezembro de 2020, com o envio do questionário 

por meio do Google Forms. Para garantir o livre consentimento a pesquisa, todos 

preencheram o aceite para participarem dela, bem como foi assegurado a confidencialidade 



  

 

dos clientes, sendo chamados de Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 .... cliente 

14, para essa pesquisa. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Categoria 1- Atendimento da loja 

Nessa categoria buscou-se saber sobre a satisfação de atendimento na loja Centro Sul 

Móveis e Eletros. Os clientes responderam pontuando o atendimento de 0 a 10, tem-se como 

resultado que; 5 clientes pontuaram com a nota 10, 2 clientes, nota 9, com a nota 8, 

pontuaram 4 clientes, com as notas 6, 5 e 4, foram pontuadas, cada uma, por apenas 1 cliente. 

Diante das respostas acima, mostrou-se que, a maioria dos clientes, pontuaram que o 

atendimento está favorável. Nesse sentido, Chiavenato (2007, p. 216) afirma que, “o cliente é 

imprescindível para a empresa se manter no mercado e o atendimento ao cliente é um dos 

aspectos de maior importância do negócio”.  

Adiante, Kotler (2000) corrobora quando menciona que as empresas estão enfrentando 

uma concorrência jamais vista, ressalta que para as empresas mantenham clientes e superem a 

concorrência, precisam realizar um melhor trabalho de atendimento e satisfação das precisões 

dos clientes. 

Segundo Freemantle (1994, p.13), “o atendimento ao cliente é o teste final”. Você 

pode fazer tudo em termos de produto, preço e marketing, mas, a não ser que você aperfeiçoe 

o processo com um atendimento ao cliente inacreditavelmente bom, corre o risco de perder 

negócios ou até mesmo sair do negócio. No entanto, é essencial compreender que o 

atendimento oferecido com qualidade não se resume apenas ao tratamento ou cortesia, mais 

do que isso, significa sobrepor benefícios a produtos e serviços, com o objetivo de superar as 

perspectivas do consumidor. 

Categoria 2- Recomendação a um amigo ou conhecido  

A referida categoria tem a finalidade de perceber se recomendam a loja ao amigo ou 

conhecido, para isso, foi realizado o seguinte questionamento: “De 0 a 10, quanto você 

recomendaria a loja Centro Sul Móveis e Eletros a um amigo ou conhecido?” Mediante a 

pergunta acima obteve-se que, 5 clientes deram nota 10, 3 clientes com nota 9, 2 clientes, 

tanto para a nota 8 como também para o 7, 1 cliente pontuou com nota 5 e apenas 1 disse que 

não recomendaria, ou seja, nota 0. Consoante ao resultado da categoria 1, aqui, a 

recomendação encontra-se favorável. 

Contudo, alguns discursos puderam orientar melhor a nota atribuída por cada cliente, a 

saber: 

“[...]” 10 é o que é perfeito, sei que tem como melhorar. (Cliente 1) 

“[...]” O conhecimento que tenho da loja. (Cliente 2) 

“[...]” Sempre  que  procurei, fiquei  satisfeita. (Cliente 3) 



  

 

“[...]” A frequência com que ando lá. (Cliente 4) 

“[...]” Muito bom o atendimento e o desenvolvimento, mas tem 

sempre algo a melhorar. (Cliente 5) 

“[...]” Os preços e as formas de pagamentos são de acordo com a 

condição dos clientes. (Cliente 6) 

“[...]” Amizade a minha amiga mariana. (Cliente 7) 

“[...]” O atendimento é bom. (Cliente 8) 

“[...]” Pra mim é uma ótima loja tem um ótimo atendimento. (Cliente 

9) 

“[...]” O carisma do proprietário. (Cliente 10) 

“[...]” O funcionário Daniel é muito mal educado. (Cliente 11) 

“[...]” Pelo conhecimento que tenho com a loja. (Cliente 12) 

“[...]” Por conhecer e comprar na loja. (Cliente 13) 

“[...]” Os preços muito alto. (Cliente 14) 

 

  

Corroborando com as respostas relacionadas favoravelmente a recomendação da loja 

aos amigos, Neoassist (2017), diz que um cliente feliz é muito precioso, pois clientes felizes 

fazem três coisas pela sua empresa: renovam contratos, compram mais de você e fazem um 

marketing boca a boca. 

Contudo, apenas um cliente criticou a loja, nesse aspecto, a empresa do estudo deve 

atentar-se ao exposto por esse cliente a fim de evitar o que Bezerra (2013) expõe, no caso, um 

consumidor que não é satisfeito não apenas deixa de voltar à empresa como expõe sua 

experiência na qual o decepcionou para outras pessoas. Em suma, o esforço dos clientes 

serem fieis é um investimento que garantirá o avanço das vendas e diminuição das despesas, 

ou seja, afiançar a satisfação de seu cliente é relevante para as empresas manterem-se ativa no 

mercado atual. 

Categoria 3- Experiência de compra 

 Diante dessa categoria procurou-se conhecer sobre a experiência de compra na loja, na 

qual foi feita a seguinte pergunta: “Como foi a sua experiência de compra na loja Centro Sul 

Móveis e Eletros?”, tem-se que:  

“[...]”Ótima (Cliente 1, 6, 8, 10 e 13) 



  

 

“[...]” Boa (Cliente 3, 4, 9 e 11) 

“[...]”Regular (Cliente 2, 5, 7, 12 e 14) 

Percebe-se que, a maioria pontuou que a experiência no ambiente da loja está acima da 

média, ou seja, os resultados geraram acima de boa experiência. 

Para Kotler (2000), a alegria do comprador após a concretização da compra depende 

do papel da oferta em relação às suas grandes expectativas, que incide na sensação de prazer 

ou decepção que resultou da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um 

produto de acordo com as expectativas que o cliente criou. Compradores fiéis representam um 

volume sintético dos lucros de uma empresa e, essa, não deve correr o risco de perder um 

cliente, pois perder esses clientes lucrativos pode afetar de maneira drástica os lucros de uma 

empresa.  

De acordo com Rossi et al (1998), a pesquisa de satisfação de clientes é um princípio 

de direção de informações que, sucessivamente, capta a voz do cliente por meio da avaliação 

do desempenho da empresa, a partir do seu ponto de vista, ou seja, da sua experiência 

adquirida. 

Categoria 4- Elogios, críticas e/ou sugestões  

Nessa categoria foram extraídos trechos das falas que descreveriam comentários 

adicionais sobre a satisfação na loja, a saber:  

“[...]” Parabenizo pela rapidez na entrega, que é uma das qualidades 

que muitos clientes procuram. (Cliente 1) 

[...]” De vez em quando fazer promoções. (Cliente 2) 

[...]” Atendimento bom, preços regulares. (Cliente 3) 

[...]” Muito Boa. (Cliente 4) 

[...]” Precisam melhorar na divulgação da loja e de seus 

produto.(Cliente 5 

[...]” Ótima loja, e com preços acessíveis.(Cliente 6) 

[...]” Sugestão.(Cliente 7) 

[...]” Melhorar nos preço.(Cliente 8) 

[...]” Elogios.(Cliente 9) 

[...]” Mas rapidez nas entregas. (Cliente 10) 

[...]” Que o funcionário Daniel seja mais educado. (Cliente 11) 

[...]” A loja deveria fazer mais promoções. (Cliente 12) 



  

 

[...]” Sem resposta. (Cliente 13) 

[...]” Dava pra diminuir o valor dos produtos.(Cliente 14) 

 

Nota-se que a maioria dos clientes deram alguma sugestão/crítica para a empresa, 

podendo assim, servir de base para a melhoria da loja, 5(cinco) deles foram elogios a loja. 

Dentre esses elogios, destaca-se pelo bom atendimento e uma ótima loja. Como crítica, o 

comportamento de um funcionário na qual desagradam os clientes. E, como sugestão, 

destaca-se para criar mais promoções na loja. 

Contudo, Kotler et al. (2003, pag. 477) ressalta ainda que: “Precisamos perguntar, 

sempre, quem são os nossos clientes, quais as são as suas expectativas e os seus desejos e 

como estes podem ser satisfeitos, da melhor forma possível”. Quando uma empresa conhece 

as expectativas e necessidades de seus clientes elas podem decidir se, de fato, estão sendo 

bem atendidos, as orientando a tomarem melhores decisões. Mais do que satisfazer as 

vontades dos consumidores, as empresas devem sempre surpreendê-los além de suas 

expectativas. 

Para Schiffman (2009, p. 26), “a mensuração do grau de contentamento do cliente e 

seus determinantes é crítica para todas as empresas.” Portanto, em consequência da alta 

concorrência no âmbito dos negócios, observa-se que as organizações anseiam utilizar 

medições mais pessoais e intangíveis, como é o caso da qualidade para ponderar a satisfação 

dos seus clientes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo alcançou objetivo geral que foi o de compreender sobre a satisfação dos 

clientes da loja Centro Sul Móveis e Eletros. Para tanto, a maioria dos entrevistados 

responderam que possuem uma satisfação favorável em relação ao atendimento, experiência 

de compra e recomendação.  

Quanto aos objetivos específicos, tem-se que, quanto ao atendimento, na qual a 

maioria dos clientes pontuou o atendimento favorável, diante disso, podem-se destacar 

algumas indagações a respeito do atendimento, tais como; o carisma do proprietário; o preço e 

a forma de pagamento; o acesso e a estrutura da loja. O segundo objetivo específico foi 

verificar a experiência de compra e, percebeu-se pelas falas, que foi satisfatório, em especial, 

pela rapidez na entrega. Nota-se também, que a maioria dos entrevistados recomenda a loja 

aos amigos, ou seja, fazem um marketing boca a boca. 

Segundo Marchetti et al (2001), a avaliação devotada da satisfação traz delirantes 

benefícios como forma de realimentar e controlar o ânimo de uma empresa sob o ponto de 

aspecto dos seus fregueses, dessa forma, espera-se que a empresa promova ações nesse 

sentido. Para, além disso, como pautado pelos entrevistados, loja em estudo deve promover 

mais promoções para chamar atenção dos clientes; divulgar mais sobre a empresa, dando 



  

 

ênfase aos produtos, preços; aumentar a quantidade de entregadores para agilizar na hora da 

entrega e rever os preços de alguns produtos para deixar com o preço mais acessível. 

A limitação do estudo foi referente a utilização de apenas uma forma de coleta de 

evidência. E, como sugestão de futuros trabalhos, buscar desenvolver um estudo quantitativo 

para medição, por meio de uma escala, o nível de satisfação desses clientes. 
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