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Resumo 

O presente trabalho teve como principal objetivo abordar e compreender como a qualidade no 

atendimento pode se tornar um diferencial competitivo no contexto mercadológico atual. 

Especificamente, vislumbrou entender o tema proposto e sua importância. O estudo foi 

aplicado na cidade de Icó-CE. Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, exploratória e a 

abordagem foi quantitativa. O trabalho contribuiu com os gestores das organizações, como 

aplicar ou melhorar a qualidade do atendimento, proporcionando assim uma melhor parceria 

entre empresa e consumidor, potencializando assim a organização e a satisfação dos clientes. 

Isso se mostra possível através de vários fatores, dentre eles o conhecimento adquirido pela 

organização e da importância que os clientes representam para as mesmas.  
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Abstract 

The main objective of this study was to address and understand how the quality of care can 

become a competitive advantage in the current market context. Specifically, he glimpsed 

understanding the proposed theme and its importance. The study was applied in the city of 

Icó-CE. This was a research of a basic nature, exploratory and the approach was quantitative. 

The work contributed to the managers of organizations, how to apply or improve the quality 

of care, thus providing a better partnership between company and consumer, thus enhancing 

the Organization and customer satisfaction. This is possible through several factors, among 

them the knowledge acquired by the organization and the importance that customers represent 

to them. 

Palavras-chave: Service. Excellence. Satisfaction. Quality. 
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INTRODUÇÃO 

Em um cenário cada vez mais competitivo, em que as empresas disputam pelo mesmo 

cliente, a qualidade do atendimento é fundamental, pois as pessoas mais importantes para 

qualquer empresa são os clientes, as suas necessidades são a razão da existência da 

organização. 

Quando um consumidor passou a ter maior poder de decisão sobre suas escolhas no 

mercado, estabeleceu a qualidade no setor de atendimento como sendo um dos fatores de 

referência na hora de escolherem onde comprar. E isso se estende também aos produtos e 

serviços.  

Em um cenário cada vez mais competitivo, em que as empresas disputam pelo mesmo 

cliente, a qualidade do atendimento é fundamental, pois as pessoas mais importantes para 

qualquer empresa são os clientes, as suas necessidades são a razão da existência da 

organização. Segundo Kotler e Armstrong (2003) para as empresas obterem sucesso no 

mercado competitivo, as mesmas devem estar voltadas para o cliente. A parceria e interação 

entre empresa e cliente é extremamente importante. Algumas empresas apenas se preocupam 

em vender um produto ou serviço e não conseguem entender que um atendimento 

diferenciado está muito além, envolve satisfazer o cliente antes, durante e após uma 

determinada venda.  

Visto isto o atendimento é de suma importância, pois assume um papel de retenção 

dos prospects, pois o bom atendimento retém o consumidor enquanto o mau atendimento faz 

com que os mesmos não permaneçam retidos, ou seja, não fidelizados (KOTLER E 

ARMSTRONG 2003). Para se construir um bom relacionamento com os clientes, a 

organização deve inicialmente reconhece-los, identifica-los e responde-los, para que 

posteriormente possa ouvir as suas necessidades. Segundo Kotler, Hayes e Bloom (2002) todo 

mundo gosta de ser tratado como alguém especial. 

Os padrões da qualidade estão visivelmente mudando constantemente e seguindo em 

direção ao valor para o cliente. Desta forma, é cada vez mais necessário estudar e dirigir os 

resultados intangíveis ou tangíveis. Contudo, diante da crescente valorização que a satisfação 

do cliente tem adquirido, é visível que uma das estratégias mais usadas pelas empresas 
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contemporâneas tem sido a evolução da qualidade no atendimento ao cliente. De acordo com 

o atual cenário mercadológico, como a qualidade no atendimento pode impactar no contexto 

competitivo entre as empresas? 

Visto isto, o objetivo geral deste trabalho é diagnosticar como a qualidade no 

atendimento pode se tornar um diferencial competitivo no cenário mercadológico e 

específicos, são estudar formas de como a qualidade no atendimento ao cliente se comporta 

como forma de retenção dos consumidores, diagnosticar as preferências dos consumidores 

com relação ao atendimento recebido nas empresas, identificar os fatores determinantes com 

relação ao atendimento ao cliente, para alcançar bons resultados no mercado competitivo. 

O presente estudo é de natureza aplicada suas fontes são bibliográficas, quanto a sua 

abordagem, é de caráter quantitativa. O período em que transcorreu a pesquisa foi de fevereiro 

a novembro de 2017. A amostra para a pesquisa foi constituída por consumidores do mercado 

logístico da cidade de Icó-Ceará, onde se utilizou de questionário contendo a identificação da 

instituição, garantido a preservação da identidade dos entrevistados, e contendo os motivos 

que levarão a pesquisa ser aplicada. Após os recebimentos dos questionários foram analisadas 

suas informações a fim de identificar o perfil dos entrevistados. Foi utilizado o Microsoft 

Office Excel 2013 para o registro e formação de gráficos e dados. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como principal objetivo abordar e compreender como a 

qualidade no atendimento pode se tornar um diferencial competitivo no contexto 

mercadológico atual. 

 

METODOLOGIA 

Como forma de entender os objetivos apresentados relacionados a esse trabalho, foram 

utilizados os procedimentos metodológicos necessários, através do uso de fontes 

bibliográficas, documentais, analisando diferentes temáticas e autores. A pesquisa foi 

caracterizada de natureza básica, perante aos objetivos é exploratória e sua forma de 

abordagem é quantitativa, à medida que se buscou a coleta de dados informativos em relação 

ao tema abordado. O procedimento técnico utilizado tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, 

onde se buscou através das entrevistas mostrar as dificuldades e os meios para se alcançar os 

objetivos propostos, entrevistas essas que foram realizadas com os consumidores dos 
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mercantis da cidade de Icó – Ceará. Foi utilizado questionário de 10 perguntas, contendo a 

identificação da instituição, garantido a preservação da identidade dos entrevistados, e 

contendo os motivos que levaram a pesquisa ser aplicada. Como critério de inclusão foi 

obedecido de forma que os entrevistados tenham mais que 18 anos e estarem dispostos a 

responder o questionário. Como critério de exclusão foi respeitado a não vontade de participar 

do questionário pelo entrevistado. O período em que transcorreu a pesquisa foi de fevereiro a 

novembro de 2017. A pesquisa respeitou todos os aspectos éticos descritos na resolução 

510/2016 sendo o projeto submetido ao conselho de ética.   

Após os recebimentos dos questionários foram analisadas suas informações a fim de 

identificar o perfil dos entrevistados, que constou com um número de 100 clientes, buscando 

entender da melhor forma possível e tabulando todas as informações perante as hipóteses, 

com a técnica de análise quantitativa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item foram analisados os resultados obtidos da pesquisa de campo realizada com 

os consumidores de mercantis na cidade de Icó – CE, baseado nos gráficos com cada 

porcentagem dos resultados obtidos em tal pesquisa.  Mediante as entrevistas realizadas com 

os consumidores, foi constatado que em sua grande maioria retornam ao local após ser bem 

atendido. Para ser mais exata, 22% e 76% concordam parcialmente e totalmente 

respectivamente, enquanto apenas 2% discordam totalmente.  

Dentre os entrevistados, percebe-se uma minoria de 2% que discordam totalmente 

quando são lembrados em uma data de aniversário, o que não parece ser importante, enquanto 

os que concordam totalmente são a maioria de 61%. Logo abaixo em porcentagem, estão os 

que concordam parcialmente, 31%. Dos que responderam, 5% ainda possuem opinião 

indecisa.  

Relacionado ao atendimento como diferencial competitivo, nota-se uma elevada 

diferença entre os que concordam e os que discordam, embora ainda possuam indecisos 

quando esse é o assunto. Segundo KOTLER (2000) a perda de clientes pode ser fácil desde 

que as organizações não estabeleçam uma mentalidade mais aberta e avançada e o 

atendimento pode ser um diferencial competitivo. 78% e 18% concordam totalmente e 

parcialmente respectivamente e apenas 2% de cada ainda opinam de forma indecisa ou 

discordando parcialmente. 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

Nota-se uma disparidade de resultado e de forma negativa. Em sua grande maioria os 

clientes do mercado local concordam parcialmente ou totalmente que já foram mal atendidos, 

30 e 45% respectivamente. Isso pode ser considerado um índice alto e negativo para qualquer 

empresa. Na outra extremidade apenas 5% de cada discordam parcialmente ou totalmente, 

enquanto 15% são indecisos para opinar.  

È possível perceber que embora nos gráficos anteriores se pudesse notar o quão 

importante é o atendimento, que segundo CHIAVENATO (2007) é um dos fatores 

imprescindíveis em uma negociação empresarial, ainda assim a qualidade do produto é mais 

determinante para os respondentes, os quais são 61% do total. 39% preferem o atendimento 

como fator decisivo na hora da compra. 

É importante notar que há quase uma igualdade de resultados para todas as opções, 

embora uma maioria de 33% concorda parcialmente com a abordagem assim que entram no 

estabelecimento. Os outros resultados apontam que 17% concordam totalmente e 12% ainda 

indecisos, os outros 38% restantes são divididos igualmente aos que discordam parcialmente e 

totalmente.  

Percebe-se um equilíbrio  no qual a maioria acha mais importante a qualidade do 

produto. Discordam parcialmente e totalmente 18% e 26% respectivamente. Concordam 

parcialmente um total de 19% e totalmente um total de 22%. Ainda indeciso com o que opinar 

um total de 15%. Nota-se que se o consumidor for mal atendido, a grande maioria direciona o 

mal atendimento, divulgando aos mais próximos. 58% concordam totalmente com essa 

decisão e 27% concordam parcialmente. Apenas 2% discorda totalmente e 5% discorda 

parcialmente. Bem próximo estão os indecisos, com uma porcentagem de 8%.  

Os questionados em sua grande maioria concordam totalmente ao serem bem 

atendidos em indicarem para outras pessoas, um total de 75%. Um total de 21% concorda 

parcialmente. Apenas 1% e 3% discordam totalmente e parcialmente respectivamente.   

Se estabelece o resultado inerente a qualidade no atendimento no comércio local, o 

que se nota que ainda há o que melhorar. SOUZA; RAVAZZI; SILVA; (2006) define que a 

qualidade no atendimento é definida como diferencial quando se oferece algo a mais, tentando 

sempre satisfazer seus desejos enquanto cliente. Quanto ao resultado, 22% discordam 

totalmente e 6% discordam parcialmente ao atendimento. 25% não possuem uma opinião 

formada e se enquadram nos indecisos. 28% concorda parcialmente e 19% concorda 

totalmente aprovando o atendimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa pôde nos evidenciar o quão importante é a qualidade no atendimento 

dentro do âmbito estudado. Baseado em bibliografias de alguns autores, que nos mostram 

maneiras nas quais se deve abordar um cliente relacionado ao atendimento e em contrapartida 

as formas que não se deve agir para não ocasionar em perda de vendas e até mesmo uma má 

divulgação da organização para terceiros.  

Relacionado ao estudo realizado com os consumidores dos mercantis na cidade de Icó 

– Ceará, foi observado que embora a grande maioria dos respondentes acham que a qualidade 

do produto é um fator mais determinante na hora da compra do que o atendimento, ainda 

assim essa qualidade no atendimento ainda é uma ferramenta que se deve procurar melhorias 

perante os resultados obtidos. De fato, em um comércio cada dia mais competitivo, a 

maximização do atendimento com qualidade é importantíssima para a organização, visto que 

pode vir a potencializar a empresa os tornando referência e satisfazendo o que mais importa 

para as mesmas, que são os clientes. Isso pode ser possível através de treinamentos que 

auxiliem os colaboradores, os capacitando a mostrar as melhores maneiras de abordar o 

público-alvo.  

Conclui-se esse artigo, procurando além de destacar os resultados obtidos 

evidenciando os pontos negativos, ressaltando a importância do atendimento com qualidade 

como possiblidade de reter os clientes e auxiliando de alguma forma a organização, 

mostrando quais os pontos determinantes para a melhoria necessária no atendimento.   
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