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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a fidelização dos consumidores a partir do 

atendimento de qualidade em lojas de calçados na cidade de Icó- CE. O presente estudo foi 

desenvolvido no município de Icó – CE. Com a realização deste trabalho, compreender a oi 

possível compreender a importância da influência da qualidade no atendimento 

organizacional, bem como entender que a melhoria da qualidade no atendimento prestado aos 

clientes significa o sucesso do empreendimento. Este trabalho contribui para a ampliação de 

dados a respeito do tema abordado na pesquisa, auxiliando futuros empreendedores que ainda 

não perceberam o quanto é fundamental investir na qualidade do atendimento e na plena 

satisfação do cliente para a maximização de fidelidade dos seus consumidores.  

Palavras-chave: Atendimento. Consumidores. Fidelização. Qualidade. 

 

Abstract 

 The present work aims to evaluate the loyalty of consumers from quality care in footwear 

stores in the city of Icó-CE. The present study was developed in the municipality of Icó-CE. 

With the realization of this work, understand the hi possible to understand the importance of 

the influence of quality in the organizational care, as well as to understand that the 

improvement of quality in the service provided to customers means the success of Enterprise. 

This work contributes to the expansion of data regarding the theme addressed in the research, 

assisting future entrepreneurs who have not yet realized how fundamental it is to invest in the 

quality of care and in full customer satisfaction for the maximization of Loyalty of their 

consumers. 

Palavras-chave: Service. Consumers. Loyalty. Quality. 
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INTRODUÇÃO 

Diante de um mercado tão competitivo e uma concorrência acirrada, as empresas 

precisam usar estratégias e táticas inovadoras, buscando sempre bom relacionamento e um 

excelente atendimento com o cliente. Paladini (2004) ressalta que a qualidade não está restrita 

em apenas alguns itens, e sim em um conjunto de atributos ou elementos que compõe assim o 

produto ou serviço ofertado.  

Sabe-se que a qualidade do atendimento implica diretamente no sucesso de uma 

empresa, no desenvolvimento humano para aqueles que trabalham direta e indiretamente no 

setor, em consequência no crescimento econômico local. Por essa razão percebeu-se a 

necessidade de investigar essa temática e conhecer como são suas práxis no comércio local.  

De acordo com Kotler e Keller (2006) qualidade significa satisfazer o consumidor 

atendendo todas as suas necessidades. Diante do exposto surge o seguinte questionamento: A 

qualidade no atendimento no segmento calçadista promove fidelização dos consumidores?  

O trabalho tem como objetivo geral: Verificar a fidelização dos consumidores a partir 

do atendimento de qualidade em lojas de calçados na cidade de Icó- CE, e como objetivos 

específicos: traçar o perfil do consumidor quantos alguns aspectos sociais; descrever a 

percepção dos consumidores referente ao atendimento recebido; analisar como os 

consumidores agem diante do processo de atendimento.  

Os benefícios que este trabalho poderá trazer é a contribuição para que o atendimento 

de qualidade vá além de conteúdo. No contexto acadêmico os resultados esperados podem 

estimular novas pesquisas sobre a temática, bem como servir de parâmetro para o 

entendimento do contexto atual, fidelizando os consumidores para que os mesmos sejam fies 

a empresa. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a fidelização dos consumidores a partir 

do atendimento de qualidade em lojas de calçados na cidade de Icó- CE. 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza básica e 

exploratória de abordagem quantitativa em conformidade com Gil (2014), quando diz que a 

coleta de dados, seja por questionários ou formulários, acarreta a resultados de natureza 

quantitativa.  
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Os objetivos propostos, bem como obter as informações necessárias iniciou com uma 

pesquisa bibliográfica, ou seja, um estudo sobre o tema qualidade no atendimento com 

objetivo de verificar a fidelização dos consumidores a partir do atendimento de qualidade em 

lojas de calçados na cidade de Icó- CE, visando assim, a satisfação do consumidor e sua 

fidelização.  

O objeto da pesquisa é conseguir, através da aplicabilidade do questionário, os dados 

necessários para por em discursões os resultados esperados pela mesma. O questionário 

utilizado contem a identificação da instituição, garantindo a preservação da identidade dos 

entrevistados, e contendo os motivos que levarão a pesquisa ser aplicada. Ele é composto 

também por dez questões, todas objetivas, a fim de se obter um resultado mais fechado em 

relação aos números tabulados. 

Os critérios de inclusão são os seguintes, ser maior de 18 anos, e estar disposto a 

responder o questionário. O período em que transcorrerá a pesquisa será de fevereiro a 

novembro de 2017.  

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

identificar o perfil dos entrevistados, se acham importante um bom atendimento, se existe 

realmente um serviço de qualidade no seguimento calçadista da cidade, se as empresas 

utilizam estratégias de vendas para trair novos clientes, e etc. Será utilizado o Microsoft 

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

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível analisar que 42% dos entrevistados são femininos e 58%, são masculinos. 

Com isso podemos ver que a maioria são homens e que essa questão da busca pela qualidade 

no atendimento não parte só das mulheres, os homens também estão preocupados com essa 

relevância. 

Em relação a faixa etária, 33%, é aquela voltada para as pessoas entre 18 e 25 anos. 

Ou seja, são as pessoas mais jovens que se interessam pela qualidade no atendimento e são 

também as que mais compram e utilizam esse setor, onde os mais velhos, que correspondem a 

20% dos entrevistados, são aquelas pessoas que frequentam poucas lojas do setor calçadista, 

consequentemente compram pouco também.  

Dos 37% das pessoas que responderam ao questionário, concluiu o ensino médio. Esse 

é um público muito grande. Com certeza estão inseridos aí os jovens entre 18 e 25 anos 
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apresentados no gráfico acima. São eles a grande massa que compõe os clientes ativos no 

setor calçadista da cidade de Icó.   

Como se pode observar, trata da questão do retorno do cliente ao local onde o mesmo 

teria sido bem atendido. A empresa que oferece atendimento, produtos e serviços de qualidade 

para atingir as expectativas e buscando satisfazer as necessidades dos clientes, já dá um passo 

para sobreviver no atual mercado. Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 477) “clientes 

satisfeitos são menos sensíveis aos preços, falam bem da empresa e de seus produtos a outras 

pessoas e permanecem fiéis por um período mais longo”. É o que podemos perceber no 

gráfico dessa questão, onde 86% dos clientes concordam totalmente que um bom atendimento 

faz com que o cliente retorne aquela organização e apenas 14%, concordam parcialmente. 

Segundo Walker (1991, p. 122), um dos dez mandamentos de um bom atendimento é: 

“Atenda bem todas as pessoas - supere uma eventual má impressão inicial que o Cliente, por 

ventura, tenha causado: sorria. Seja cortês e paciente utilizando sempre o tratamento senhor e 

senhora”. Ou seja, segundo o autor a qualidade é entendida claramente como algo que deve 

ser voltada para o cliente, onde os produtos e serviços devem atender às suas expectativas, 

sendo necessário que toda a equipe de uma empresa conheça os seus requisitos básicos para, 

assim, realizar um bom atendimento ao consumidor. Portanto o pensamento do autor estar 

interligado com a maioria dos clientes que optaram por marcar a alternativa – concordo 

totalmente – correspondendo a 93% das respostas. O restante, os 7%, concordam parcialmente 

que um bom atendimento resulte em uma venda. 

    Em relação aos serviço de qualidade como influência de fidelização do consumidor, 

88% dos clientes responderam – concordo totalmente – para a questão que visa entender a 

qualidade no atendimento como ferramenta de fidelização do cliente na empresa e 12% dos 

clientes diz que concordam parcialmente com isso. De fato o que acontece é que, segundo 

Amaro (2002, p. 98), os 88% dos clientes estão corretos, pois “a falta de qualidade no 

atendimento” é um dos motivos que levam os clientes a não retornar mais para a empresa. 

As estratégias de vendas promocionais podem causar sim a atração de novos clientes e 

ocasionalmente torna-los fieis à organização. Segundo Degem (1989, p. 119) é “através 

dessas estratégias... que o empreendedor procura destacar seu negócio em relação ao dos 

concorrentes, em um ou mais fatores de sucesso que são valorizados pelos clientes”, podendo 

ocorrer, ai, uma fidelização dos clientes, já que essas estratégias de vendas podem, ou não, 

atender as suas expectativas. É o que parece acontecer que 87% dos clientes concordam 
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totalmente com isso, 12% concordam parcialmente e apenas 1% discorda que as estratégias de 

vendas não atraem novos clientes, muito menos os fidelizam. 

Todo cliente espera que a empresa demonstre agilidade, eficiência e respeito no 

atendimento, mesmo que ele, o cliente, não adquira um determinado produto ou serviço. Aqui 

a questão procurou fazer com que o cliente avaliasse a qualidade no atendimento dos 

profissionais da empresa. 35% dos clientes concordam que esse atendimento está bom, 31% 

acham que o atendimento se encontra regular, 28% acham que o atendimento está ótimo, que 

não precisa melhorar, 5% acham péssimo e 1% diz que atendimento se encontra ruim. 

 Mesmo a qualidade do atendimento não estando tão comprometida assim, a sua 

permanência só pode ser alcançada através de uma busca constante de melhoria, essa última 

precisa partir da empresa. Segundo Freemantle (1994, p. 124) “O atendimento ao cliente dá 

uma ótima amostra do que é a empresa, uma chance de criar um ambiente de aprendizado 

onde todos podem evoluir e atingir mais”.   Afinal, Os funcionários são a alma da empresa e 

deles depende o sucesso de toda a organização. 

Essa questão vem medir o grau de satisfação que o cliente possui em relação à 

empresa de calçados. Na concepção de Kotler (2000, p. 58) “A satisfação consiste na 

sensação, de prazer ou desapontamento, comparada ao desempenho percebido de um produto 

em relação às expectativas daquele que compra”. De acordo com o gráfico, parece que existe 

mais prazer do que desapontamento, já que 51% dos clientes optaram em marcar a opção: 

(muito satisfeito) e outros 40% a opção: (até certo ponto satisfeito). Esses resultados tornam a 

maioria dos clientes satisfeitos com a empresa pesquisada. Logo em seguida vem os 5% dos 

clientes que se encontram pouco satisfeitos e depois os 4% dos clientes que estão muito 

insatisfeitos. 

Espera-se com essa pesquisa, através das bibliografias estudadas verificar a fidelização 

dos consumidores a partir do atendimento de qualidade em lojas de calçados na cidade de Icó- 

CE. Aspira-se difundir o estudo sobre atendimento ao cliente no contexto acadêmico para que 

venha a ser útil para o conhecimento dos acadêmicos sobre a importância do atendimento 

como diferencial competitivo, bem como para futuros trabalhos desta natureza em outras 

empresas.  

A população considerada para a realização da aplicabilidade do questionário foi de 

100 pessoas. A amostra foi determinada para a pesquisa pelo fato dela ser um subconjunto 
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extraído da população, já que o número de participantes, a responderem o questionário, foi 

estabelecido. Portanto quando isso ocorre, chamamos de amostragem. 

O processo de análise dos dados obtidos pelo questionário primeiramente ocorrerá 

através da tabulação desses dados em seguida, para uma melhor compreensão dos mesmos, 

será utilizados os gráficos, onde aparecem os dados por porcentagem referente a cada questão 

analisada.  

O atendimento de qualidade é fator fundamental para garantir imagem positiva de uma 

organização e a conquista permanente de clientes. Para que o cliente supere suas expectativas, 

os colaboradores precisam de certa contribuição da empresa, para o desempenho e 

aprimoramento profissional, e assim estar apto a atender com qualidade. Quando há satisfação 

das necessidades e bom atendimento, significa que o objetivo foi atingido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa demonstrou, também, a importância da influência da qualidade no 

atendimento organizacional. Num mundo cada vez mais competitivo, um atendimento ao 

cliente virtuoso é literalmente um objetivo obrigatório para qualquer negócio bem-sucedido. 

Esse atendimento incrivelmente bom vem da obtenção dos padrões mais elevados 

junto com a inovação, busca de melhoria constante e a criação de confiança e respeito em 

todos os aspectos do desenvolvimento. Em outras palavras, um atendimento ao cliente 

virtuoso requer um grau de profissionalismo em todos os níveis.  

Outro aspecto importante que podemos notar neste trabalho é que para o setor 

calçadista, de forma comum, todos quem se destacar no bom atendimento e, assim, poderem 

atingir os seus objetivos desejados. Mas que isso aconteça, é indispensável o treinamento dos 

atendentes para capacitá-los a ter uma abordagem diferenciada e, além de tudo, estarem 

preocupados com a satisfação do cliente, bem como, a realização do pós-venda para retenção 

de clientes, para que o cliente realizado seja divulgador da qualidade e atenção existente na 

empresa.  

Sugere-se, de acordo com o que foi obtido nesse trabalho, que as empresas mantenham 

a verificação constante do nível de satisfação de seus clientes com objetivo de acompanhar as 

eventuais mudanças em seu perfil, só assim será possível conquistarão um grau maior de 

satisfação exigido pelos clientes.  

 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

REFERÊNCIAS 

 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do 

marketing. 12.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa, 4. ed. 2014. 

 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática/Edson Pacheco 

Paladini. 2.ed.e ampl. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 


