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1. Introdução 
 
As avaliações da qualidade em serviços têm apontado limitações na mensuração precisa da 
percepção de clientes, devido a fatores como: variabilidade das percepções dos clientes 
(PARASURAMAN et al, 1994), (BROWN, 1997), (CHIOU et al, 2005); imprecisão das 
escalas adotadas (YANG et al, 2004), (BEHARA et al, 2002), (DENG, 2008). As operações 
de serviços, que incluem características como heterogeneidade, intangibilidade, 
simultaneidade produção-consumo, e presença do cliente, aumentam a preocupação com 
precisão dos instrumentos para identificação de atributos do serviço, bem como a avaliação da 
qualidade dos serviços prestados (CORRÊA, 1994), (GRÖNROOS, 1995), (NÓBREGA, 
1997), (LOVELOCK, 2006), (FITZSIMMONS, 2005).  
 
Zeithaml et al (1993) reconheceram a existência de uma zona de tolerância entre o serviço 
desejado e o serviço adequado. Nesta zona de tolerância os autores defendem duas hipóteses: 
atributos mais importantes para os clientes têm zona de tolerância mais estreita; e atributos 
mais importantes  para  os  clientes  têm limites de expectativas mais próximos do máximo da 
escala utilizada. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as duas hipóteses defendidas 
pelos autores, utilizando como objeto de estudo serviços de fast food em um shopping center, 
tomando como base uma amostra de 500 universitários. A pesquisa também permitiu 
identificar os principais atributos do serviço fast food para o cliente pesquisado. 
 
Para efeito desta pesquisa, foi adotada a caracterização de fast food como estabelecimentos 
comerciais que vendem alimento e bebida para consumo imediato tanto nas próprias 
instalações como em áreas compartilhadas com outras empresas de alimentação, ou para 
consumo em qualquer lugar, usualmente especializadas em pizzas, sanduíches e alimentos à 
base de frango (GOYAL; SINGH, 2007). Os produtos de fast food são diferenciados de outros 
em função de apresentarem preço mais baixo; serem servidos com rapidez; poderem ser 
comidos com as mãos, facilmente empacotáveis e curta durabilidade (PRICE, 1997). 
 
2. Referencial  
 
A intangibilidade e a heterogeneidade dos serviços têm conduzido a um entendimento de 
qualidade em serviços como a relação entre expectativa e percepção do serviço prestado. 
Grönroos (1982) foi um dos precursores desta discussão, desenvolvendo seu modelo de 
qualidade percebida de serviço, que propunha sistematizar a maneira como os clientes 
percebem as características de um serviço, a partir do entendimento essencial de que 
qualidade é o que os clientes percebem. Posteriormente, Grönroos (1984) sugeriu o modelo de 
qualidade total, subdividido em duas dimensões principais: qualidade técnica do resultado: o 
que, e a qualidade funcional do processo: como.  
 
Esta idéia de confrontar a qualidade esperada com a qualidade experimentada coaduna com a 
compreensão da qualidade de serviços como a relação entre expectativas e percepção sobre o 
serviço oferecido (PARASURAMAN et al, 1985), (CRONIN; TAYLOR, 1992).  O trabalho 
de Parasuraman et al representa um marco na compreensão da qualidade de serviço como a 
comparação, pelo cliente, da sua expectativa com a percepção sobre o serviço prestado.  
 
Gummesson (1993) construiu o modelo 4Q de oferta de qualidade, baseado no modelo de 
qualidade percebida de Grönroos. O modelo utiliza a idéia de expectativas e experiências, 
integrada a imagem e marca. Nota-se, com estas contribuições, que todas estas propostas se 



sustentam na idéia predominante de qualidade do serviço vista como a comparação entre 
expectativas e percepções do serviço. 
 
2.1 Atributos da qualidade de serviços 
 
Embora haja a dificuldade da subjetividade e intangibilidade nos serviços, pode-se buscar a 
especificação dos serviços em atributos operacionalizáveis e mensuráveis. Em seu trabalho 
inicial, Grönroos (1982) procurou sistematizar a percepção dos clientes sobre o serviço em 
sete características: profissionalismo e capacidade, atitudes e comportamento, acessibilidade e 
flexibilidade, confiabilidade e integridade, recuperação de serviço, panorama de serviço, por 
fim, reputação e credibilidade. O trabalho de Parasuraman et al (1985) representa avanço 
significativo no desdobramento da qualidade de serviços, nos chamados determinantes da 
qualidade de serviço: aspectos tangíveis, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia. 
Estes cinco determinantes compõem a escala SERVQUAL.  
 
Alguns trabalhos sobre a qualidade em serviços especificamente em fast food  apresentam  
contribuições para o presente estudo. Mersha e Adlakha (1992), em pesquisa junto a 
estudantes de MBA em Gestão de Serviços, levantaram a importância de atributos para alguns 
tipos de serviços, entre os quais fast food . As respostas indicaram que os 4 principais fatores 
são: velocidade do serviço, interesse em corrigir erros, preço razoável, e ambiente agradável.  
Kara et al (1995) realizaram estudo sobre fatores de escolha de restaurantes fast food , nos 
EUA e Canadá, tendo obtido os seguintes resultados: nos EUA os usuários freqüentes 
valorizam, principalmente, fatores como variedade, velocidade e pessoal amigável, enquanto 
os usuários menos freqüentes privilegiam preço e promoções. 
 
Por outro lado, no Canadá, os usuários freqüentes priorizam disponibilidade de lugar e 
informações nutricionais, enquanto os usuários pouco freqüentes dão preferência a preço, 
localização e novidades. Lee e Ugaldo (1997) realizaram pesquisa nos EUA e Coréia do Sul, a 
fim de identificar as implicações culturais na avaliação de serviços de fast food, utilizando 
questionários baseados no SERVQUAL, além de outras questões relativas a preço, percepção 
geral sobre o serviço prestado, velocidade e localização. Os dados coletados junto a 
estudantes de cursos de administração de universidades metropolitanas nos dois países 
mostraram expectativas mais elevadas para os coreanos do que para os estudantes norte-
americanos – notadamente para aspectos físicos, confiabilidade, garantia e preço baixo. Os 
norte-americanos têm maiores expectativas para velocidade e demonstram confiar na 
qualidade da comida que recebem.  
 
Machado et al (2006) identificaram, para um estudo sobre mensuração da qualidade em 
serviços, realizado junto a 120 consumidores de uma rede de fast food  no Brasil, que os 
atributos que apresentaram maiores níveis de expectativa foram: funcionários educados; bom 
cozimento/preparo, eficiente fornecimento de suprimentos, adequada temperatura dos 
produtos, mesas limpas rapidamente e funcionários bem vestidos. A pesquisa foi realizada 
utilizando atributos levantados em conformidade com as dimensões SERVQUAL. Goyal e 
Singh (2007) conduziram pesquisa sobre fast food na Índia, na região da capital, consultando 
200 estudantes universitários, dos quais 171 respostas foram consideradas válidas. Tendo 
como objetivo identificar os fatores que influenciam na escolha do restaurante, encontraram a 
seguinte hierarquia: variedade, qualidade e sabor da comida, ambiente e higiene, velocidade 
do serviço, preço, e localização.  
 
 



 
Johnson et al (2004), apud Nilsson-Wittel e Fundin (2005), descrevem como o desempenho 
tem um impacto alto na retenção de clientes, mas que, com o decorrer do tempo, este impacto 
decresce e a influência da marca e do relacionamento aumentam. Os autores afirmam que o 
desempenho não contribui para a criação de relacionamentos e imagem, a menos que uma 
organização, ao longo do tempo, mantenha um certo nível de desempenho aos olhos dos 
clientes. Destacam especial atenção à gestão de relacionamentos como um ponto principal 
para a qualidade de serviços. O pressuposto é que a qualidade entendida como comparativo 
entre expectativas e percepções pode deixar de contemplar aspectos da dinâmica dos serviços 
– daí a necessidade de incluir os relacionamentos como parte da compreensão da qualidade 
dos serviços. 
 
Neste sentido o modelo de Liljander e Strandvik (1995) introduz a relação entre os atos de 
serviço e o relacionamento. Num espectro crescente, atos compõem episódios, que 
estabelecem seqüências geradoras de relacionamentos. Assim, cada ato de serviço é relevante 
para a formação da percepção do cliente sobre o serviço. Estes episódios são também 
chamados de encontros de serviço, contatos de serviço, ou momentos da verdade (CORREA, 
1994), (NORMANN, 2001), (ZEITHAML; BITNER, 2003), (FITZSIMMONS, 2005). 
 
A importância dos contatos do serviço deriva, sobretudo, da presença do cliente e da 
simultaneidade produção-consumo do serviço. A qualidade do serviço é percebida nos 
contatos de serviço, tenha sido criada naquele instante ou a priori. Bitner et al (1997) 
defendem que os contatos de serviço proporcionam ao consumidor avaliar o nível de serviço 
fornecido pela organização, pelo seu pessoal, e mesmo as interações com outros 
consumidores durante um certo intervalo de tempo. 
 
Para Bitner e Brown (2000) a influencia dos contatos de serviço pode ser dividida em duas 
componentes principais: interações pessoais com o prestador do serviço e com o ambiente 
físico da organização. As expectativas e a qualidade do serviço são influenciadas por alguns 
aspectos presentes nos contatos de serviço: decoração, odor, design e música (COX et al, 
2003), (COYE, 2004). Keng et al (2007) registram que os contatos de serviço e o valor da 
experiência do cliente têm sido pesquisados separadamente, e realizaram um estudo 
integrando os contatos de serviço, a experiência do consumidor e as intenções de 
comportamento do consumidor num contexto de shopping center.  
 
3. Metodologia 
 
3.1 Definição do Construto e Hipóteses 
  
O clássico trabalho de Zeithaml et al (1993), em resposta a críticas sobre o uso da 
metodologia SERVQUAL, reconhece a limitação de se avaliar as necessidades por um único 
valor. Assim, as expectativas em relação ao serviço poderiam ser representadas por uma faixa 
ou zona de tolerância. Essas expectativas variariam de acordo com o atributo avaliado e 
seriam diferentes cliente a cliente. Os autores apontam os limites da zona de tolerância como 
serviço desejado (SD) e serviço adequado ou mínimo (SM). O primeiro representa o nível da 
prestação de serviço que o cliente gostaria de receber; o segundo reflete o nível mínimo do 
serviço que o cliente toleraria. Dentro destes limites, na percepção dos clientes, se situaria a 
zona de conforto para o recebimento do serviço. 
 
 



 
A zona de tolerância pode ser estabelecida pelas expectativas de cliente para um determinado 
atributo do serviço, ainda que este não tenha sido realizado. Quando efetivamente ocorre a 
prestação do serviço, o cliente avalia por suas percepções o nível de serviço 
recebido/percebido. O construto a ser definido se propõe a avaliar duas afirmações de 
Zeithaml e Bitner (2003). Na primeira, os clientes firmariam uma zona de tolerância mais 
estreita para aqueles atributos que lhes fossem mais importantes. Isto é, quanto mais 
importante é o atributo para o cliente, mais próximos estariam os limites SD e SM. Na 
segunda, os clientes firmariam limites de tolerância mais altos para atributos mais 
importantes. Assim, quanto mais importante é o atributo, mais próximos SD e SM estariam do 
limite superior da escala de avaliação tomada. A Figura 1 ilustra as afirmações dos autores, 
avaliadas neste estudo, que podem ser estabelecidas conforme as hipóteses a seguir. 
 
 
   Figura 1 – Relação entre importância e expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: adaptado de Zeithaml e Bitner (2003). 
 
H1: Atributos mais importantes para os clientes têm zona de tolerância mais estreita. 
H2: Atributos mais  importantes para os clientes  têm  limites  de expectativas  mais próximos 

do máximo da escala utilizada. 
 
 
3.2 Mensuração da Importância e das Expectativas 
  
O grau de importância dos atributos pode ser apreendido pela manifestação direta do usuário. 
A altura da zona de tolerância (Alt Z), posição relativa em relação a uma escala de 
expectativas, pode ser calculada pelo seu ponto médio, i.e., a média entre os valores do 
serviço desejado (SD) e o serviço mínimo (SM) para cada atributo.  Por outro lado, a largura 
da zona de tolerância (Larg Z) de um atributo corresponde à diferença entre o nível de serviço 
desejado e o nível de serviço mínimo. Algebricamente, para uma amostra de tamanho n, os 
valores médios são determinados por: 
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3.3 Os Restaurantes Fast Food 

 
A avaliação das hipóteses tomou por base a oferta de serviço de restaurantes fast food de um 
centro comercial e de entretenimento localizado na cidade do Natal, Brasil. O shopping center 
tem uma área bruta locável de 67.000 m2, estacionamento coberto com capacidade para 3500 
veículos, 10 lojas âncoras, 01 hipermercado e 210 lojas satélites complementares. Abriga um 
conjunto de 7 salas de cinema e 35 restaurantes com cozinha diversificada. Dentre os 
restaurantes, 16 se enquadram nas características do chamado fast food e oferecem comida 
diversificada, variando do sanduíche convencional a pratos da culinária italiana e japonesa. 
Há marcas representando empresas locais. A maioria é constituída por franqueados 
vinculados a cadeias nacionais e internacionais presentes em todo território nacional. 

 
 

3.4 Construção do Ciclo de Serviço e a Lista de Atributos 
 
A construção do ciclo de serviço ajuda a identificar e apreender todos os processos 
importantes de uma atividade. Tratando-se de uma atividade de alto contato com o usuário, a 
análise do ciclo de serviço do fast food, da chegada até a saída do cliente, faz aflorar um 
conjunto de atributos em cada etapa do processo. Para a construção e a análise das atividades, 
os autores exerceram a observação direta e experimentaram vários dos restaurantes listados.  
A Figura 2 mostra as etapas mais importantes do ciclo de serviço do fast food. 
 
   Figura 2 – Ciclo de serviço típico do fast food. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   Fonte: pesquisa direta 
             
 
Para cada atividade do ciclo de serviço foram listados, sem qualquer censura prévia, os 
atributos que os autores entenderam como relevantes. Apoiado em listas de outros trabalhos 
de pesquisa, Lee e Ugaldo (1997), Soriano (2002), Machado et al (2006), Goyal e Singh 
(2007), foi consolidado e sistematizado um conjunto com 45 variáveis. A consolidação reflete 
uma articulação entre a análise do ciclo do serviço e os momentos da verdade (encontros do 
serviço). A Tabela 1 apresenta os atributos relacionados a cada atividade do ciclo. A coluna à 
direita reflete o enquadramento de cada atributo segundo as dimensões estabelecidas por 
Zeithaml et al (1990). A marcação do asterisco (*) em alguns dos atributos indica que o 
mesmo pode ser percebido, também, em outra etapa do ciclo. 
 
 

Atendimento no caixa 

Saída Chegada 

Consumo dos alimentos Espera na fila 

Recebimento do pedido Atendimento da recepcionista 

Espera no balcão Espera na fila 

Ciclo de Serviço Típico 
do Fast food 



     Tabela 1 - Atributos identificados a partir do ciclo de serviço típico do fast food. 

    Fonte: pesquisa direta          
      

ETAPA ATRIBUTO DIMENSÃO 

• Atratividade visual da loja Tangibilidade 
• Força da marca (conhecimento e confiança da marca) Segurança 
• Nível de freqüência (ser muito ou pouco freqüentado) Segurança 
• Localização em relação à praça de alimentação Tangibilidade 
• Disponibilidade de lanches/pratos promocionais * Empatia 
• Disponibilidade de informações visíveis sobre produtos * Empatia 
• Disponibilidade de extenso cardápio de produtos Responsividade 

Chegada / 
Aproximação 

• Indicação clara dos locais de atendimento Tangibilidade 
• Presença de recepcionista auxiliar na área externa Responsividade 
• Higiene das instalações * Tangibilidade Espera na fila 
• Tempo de espera na fila até ser atendido pelo caixa *  Responsividade 
• Presteza da recepcionista (pronta disposição para atender) Responsividade 
• Cortesia e atenção da recepcionista Empatia 
• Apresentação da recepcionista (postura e aparência) Tangibilidade 
• Conhecimento da recepcionista sobre produtos e procedimentos Segurança 
• Possibilidade de agregar de ingredientes extras nos lanches * Responsividade 

Atendimento da 
recepcionista 

• Incorporação de novos lanches/pratos ao cardápio Responsividade 
• Presteza do caixa (pronta disposição para atender) Responsividade 
• Apresentação do caixa (postura e aparência) Tangibilidade 
• Cortesia e atenção do caixa Empatia 
• Conhecimento do caixa sobre produtos e procedimentos Segurança 
• Forma / prazo de pagamento Responsividade 
• Pedido realizado de acordo com a solicitação (sem erros) Confiabilidade 
• Valor cobrado de acordo com os preços anunciados Confiabilidade 
• Preço cobrado pelos alimentos * Outros 
• Tempo de atendimento no caixa Responsividade 
• Disponibilidade de troco Responsividade 

Atendimento no 
caixa 

• Distribuição de brindes para crianças * Empatia 
• Disponibilidade de espaço de espera junto ao balcão Responsividade  
• Existência de painel sinalizando ordem de atendimento Tangibilidade 
• Higiene no preparo e manuseio dos alimentos * Segurança 

Espera no 
balcão 

• Tempo de espera para receber os alimentos Responsividade 
• Alimentos entregues de acordo com o pedido (natureza x quant) Confiabilidade 
• Disponibilidade gratuita de molhos/ temperos adicionais * Responsividade 
• Disponibilidade de funcionário para levar alimentos até a mesa Responsividade 

Recebimento do 
pedido 

• Uso de embalagens recicláveis * Segurança 
• Regularidade da qualidade dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Sabor dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Textura e cozimento dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Atratividade visual dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Aroma dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Temperatura dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Qualidade dos ingredientes dos alimentos servidos Confiabilidade 
• Teor de gordura e calorias dos alimentos servidos Confiabilidade 

Consumo dos 
alimentos 

• Disponibilidade de informações teor de gordura/calorias * Empatia 



3.5  O Questionário 
 

O objetivo da pesquisa demandava que fossem apreendidas as percepções de usuários quanto 
à importância dos atributos e suas expectativas em relação aos níveis de serviço desejável e 
mínimo aceitável. O questionário foi composto por três módulos. No primeiro, as questões 
estão relacionadas ao perfil sócio-econômico dos respondentes, às suas motivações, horários e 
freqüência no uso dos restaurantes. Com base numa lista dos restaurantes fast food presentes 
no shopping, solicitou-se aos respondentes que marcassem aqueles que costumavam utilizar 
com maior freqüência. 
 
No segundo módulo, os respondentes manifestaram suas percepções sobre o grau de 
importância de cada um dos 45 atributos apresentados  em relação à escolha de um restaurante 
fast food no shopping. As respostas foram marcadas numa escala Likert de 11 pontos, 
variando de zero (não importante) a dez (muito importante). No terceiro módulo, foram 
apreendidas as expectativas dos respondentes sobre cada um dos 45 atributos utilizados no 
primeiro módulo. Cada respondente revelou suas expectativas sobre o nível qualidade que 
gostaria de receber (nível desejado) e o nível mínimo de qualidade que aceitaria (nível 
mínimo aceitável). As expectativas foram também apreendidas e mensuradas por uma escala 
Likert de 11 pontos, variando de zero (péssimo) a dez (excelente). 
 
As questões relativas ao segundo módulo foram escritas na forma interrogativa: qual a 
importância que você atribui à higiene no preparo e manuseio dos alimentos? No terceiro 
módulo, as questões foram construídas no modo imperativo: marque na escala o valor que 
representa sua expectativa sobre o nível mínimo de qualidade que você aceitaria para o 
serviço de um restaurante fastfood no atributo higiene no preparo e manuseio dos alimentos. 
Um pré-teste foi realizado com dez estudantes universitários que freqüentaram algum dos 
restaurantes fastfood no perídodo de trinta dias anteriores ao da aplicação. Pequenos ajustes 
de linguagem e formatação foram necessários.  

 
3.6 A Amostra 
 
Os dados foram obtidos a partir de uma amostra com 500 estudantes universitários de uma 
universidade local privada. As entrevistas foram realizadas em três campi da instituição. A 
escolha do respondente não se submeteu a critérios planejados de estratificação da amostra. 
Questionários foram aplicados, por conveniência, aos universitários presentes nos campi que 
se dispusessem a responder. A aplicação somente era realizada com os universitários que 
costumavam utilizar algum fast food da lista de restaurantes do shopping. A utilização de um 
grupo de estudantes universitários como amostra é conveniente do ponto de vista da sua 
homogeneidade, jovens com valores associados a uma utilização efetiva do fast food e 
também por se tratar de uma categoria com escolaridade e senso crítico acentuados 
(MACHADO et al, 2006), (LEE; UGALDO, 1997), (NILSSON-WITELL; FUNDIN, 2005).  
 
É provável que pessoas de diferentes estratos sociais, de diferentes idades ou de diferentes 
afazeres apontem diferentes hierarquizações dos atributos do serviço relacionado ao fast food. 
O objetivo central da pesquisa não é o de se generalizar as preferências observadas na amostra 
para a população, mas, sim, demonstrar que a hierarquização da escala de importância dos 
atributos é compatível com a hierarquização do posicionamento e da largura das zonas de 
tolerância apreendidas de forma independente.  
 
 



 
4. Resultados 
 
Os resultados aqui apresentados refletem a apuração de 442 respostas válidas de 500 
questionários aplicados, representando um taxa de 88,4 %. O tratamento estatístico foi 
realizado utilizando-se o Statistical Package for the Social Science – SPSS, versão 12.0. De 
acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, os respondentes são em sua maioria do 
sexo feminino (69,2%), pertencem à faixa etária de 18 a 24 anos (60%) com renda familiar na 
faixa de 2 a 10 salários (69,3%).  
 
       
    Tabela 2 - Distribuição dos respondentes por sexo, idade e renda.          

Sexo 
 

Quant 
 

% 
 

Idade 
 

Quant 
 

% 
 

Renda 
Familiar 

Quant 
 

% 
 

Masculino 136 30,8 Menos de 18 8 1,8 Menos de 2 salários 28 6,3 
Feminino 306 69,2 De 18 a 24 265 60,0 De 2 a 5 salários 162 36,7 
   De 25 a 35  141 31,9 De 6 a 10 salários 144 32,6 
   De 36 a 45 24 5,4 Mais de 10 salários 108 24,4 
   Mais de 45 4 0,9    
Total 442 100,0 Total 442 100,0 Total 442 100,0 

   Fonte: pesquisa direta 
 
Cerca de 67,0% são exclusivamente estudantes. Costumam se alimentar nos restaurantes fast 
food do shopping ao menos uma vez por mês (84,2%). O entretenimento é a principal 
circunstância na utilização dos serviços do fast food; Aproximadamente 68% dos 
respondentes simplesmente vão somente para se alimentar nos restaurantes fast food ou os 
utilizam quando vão ao cinema ou passear no shopping. A grande maioria (91,6%) costuma 
freqüentá-los no horário do almoço, do jantar ou entre essas refeições. As Tabelas 3 e 4 
mostram os detalhes da distribuição dos respondentes segundo as variáveis apresentadas. 
 
    Tabela 3 - Distribuição dos respondentes por ocupação e nível de freqüência. 

Ocupação 
Principal 

Quant 
 

% 
 

Frequência com que 
utiliza o fast food 

Quant 
 

% 
 

Estudante 293 66,3 Menos de uma vez por mês 70 15,8 
Dona de casa 3 0,7 Uma vez por mês 71 16,1 
Profissional autônomo  12 2,7 Duas vezes por mês 134 30,3 
Empresário 17 3,8 Uma vez por semana 95 21,5 
Empregado 117 26,5 Mais de uma vez por semana 72 16,3 
Total 442 100,0 Total 442 100,0 

    Fonte: pesquisa direta 
 
 
    Tabela 4 - Distribuição dos respondentes por circunstância e horário. 

Circunstância em que 
utiliza o fast food 

Quant 
 

% 
 

Horário em que  
utiliza o fast food 

Quant 
 

% 
 

Trabalha no shopping ou próximo a ele 31 7,0 Antes do almoço 7 1,6 
Vai comprar e aproveita o fast food 81 18,3 No almoço 136 30,7 
Vai passear e aproveita o fast food 207 46,8 Entre o almoço e o jantar 171 38,7 
Vai ao cinema e aproveita o fast food 53 12,0 No jantar 98 22,2 
Vai a banco/serviço e aproveita o fast food 13 2,9 Depois do jantar 30 6,8 
Vai lá exclusivamente para se alimentar 41 9,3    
Outra 16 3,6    
Total 442 100,0 Total 442 100,0 

    Fonte: pesquisa direta 



 
4.1 A Percepção da Importância dos Atributos 
 
Os respondentes assinalaram a sua percepção relativa à importância dos atributos 
apresentados na Tabela 1, atribuindo uma nota de zero (não importante) a dez (muito 
importante) a cada um, de forma seqüencial e independente. As médias nominais obtidas 
variaram de 6,08 (nível de freqüência) a 9,37 (higiene no preparo e manuseio dos alimentos). 
Uma análise preliminar permite aferir que os respondentes consideram os atributos que lhes 
foram apresentados de medianamente importantes a muito importantes. A Tabela 5 apresenta 
os valores médios obtidos do grau de importância dos dez primeiros e dos dez últimos 
colocados. 
 
 
    Tabela 5 - Grau de importância dos atributos mais e menos importantes. 

    Fonte: pesquisa direta   
 
 
4.2 Zonas de Tolerância das Expectativas 
 
Os mesmos atributos que receberam uma avaliação de importância foram apresentados aos  
respondentes para que estes manifestassem suas expectativas em relação aos níveis de serviço 
desejado e mínimo aceitável. Cada atributo estava associado a duas escalas iguais de 11 
pontos, variando de zero (péssimo) a dez (excelente nível de serviço). Na primeira, o 
respondente assinalava o nível de serviço desejável (que gostaria de receber) e na segunda, o 
nível de serviço mínimo aceitável. 
 
Para cada atributo, usando-se as expressões algébricas apresentadas na seção 3.2, foram 
calculadas a largura da zona de tolerância (Larg Z) e a sua altura (Alt Z). A largura da zona de 
tolerância variou de 1,38 (higiene no preparo e manuseio dos alimentos) a 2,50 (atratividade 
visual da loja). Por outro lado, a altura da zona de tolerância – tomada pela posição de seu 
ponto médio – variou de um mínimo de 6,76 (nível de freqüência) a um valor máximo de 8,63 
(higiene no preparo e manuseio dos alimentos). As Tabelas 6 e 7 apresentam os atributos com 
maiores e menores escores em largura e altura de zona, respectivamente. 
 
 
 
 
 

ATRIBUTO MED ORD ATRIBUTO MED ORD 

Higiene dos alimentos 9,37 1 Indicação locais atendimento 7,81 36 
Higiene das instalações 9,33 2 Localização na praça 7,65 37 
Sabor dos alimentos 9,31 3 Funcionário para levar à mesa 7,65 38 
Entrega dos alimentos sem erros 9,21 4 Agregar ingredientes extras 7,55 39 
Preço correto 9,19 5 Informações visíveis produtos 7,52 40 
Textura dos alimentos 9,14 6 Atratividade visual da loja 7,51 41 
Pedidos sem erros 9,10 7 Presença recepcionista 7,27 42 
Qualidade dos ingredientes 9,09 8 Força da marca 7,02 43 
Tempo para receber alimentos 8,93 9 Distribuição de brindes crianças 6,46 44 
Temperatura dos alimentos 8,89 10 Nível de freqüência  6,08 45 
MED = Média aritmética das percepções do grau de importância do atributo. 
ORD = Ordenamento dos atributos pelas médias de importância. 



       Tabela 6 - Atributos com largura de zona mais estreitas e mais largas. 

       Fonte: pesquisa direta 
             
      Tabela 7 – Atributos com posicionamento médio de zona mais altos e mais baixos. 

      Fonte: pesquisa direta 
 
É possível constatar-se visualmente que dentre os dez mais bem colocados no ordenamento 
(ranking), nas três medidas, aparecem oito atributos comuns: higiene nos alimentos, higiene 
nas instalações, qualidade dos ingredientes, entrega sem erros, preço correto e sabor, textura 
e temperatura dos alimentos. Dentre as dez últimas colocações do ordenamento, sete são 
comuns às três medidas: ingredientes extras, informações visíveis, atratividade visual, 
presença de recepcionista, força da marca, distribuição de brindes e nível de freqüência. Tal 
constatação oferece superficialmente indicações da existência de uma correlação entre as 
dimensões das medidas utilizadas. 
 
4.3 A Comparação dos Ordenamentos 
 
Estatisticamente é possível constatar o grau de correlação entre as medidas utilizadas 
comparando-se os ordenamentos gerados pelas três medidas utilizadas e verificando-se se há 
alinhamento entre eles. O alinhamento pode, então, ser constatado pelo grau de correlação 
existente entre as três ordenações, comparadas duas a duas. Um coeficiente de correlação 1,0 
indicaria um grau de alinhamento 100%, um coeficiente -1,0 indicaria um (des)alinhamento 
completo.               
 

ATRIBUTO LargZ ORD ATRIBUTO LargZ ORD 

Higiene dos alimentos 1,38 1 Lanches promocionais 2,00 36 
Sabor dos alimentos 1,45 2 Presença recepcionista 2,02 37 
Preço correto 1,48 3 Indicação locais atendimento 2,03 38 
Higiene das instalações 1,50 4 Nível de freqüência 2,17 39 
Textura dos alimentos 1,51 5 Distribuição de brindes crianças 2,18 40 
Entrega dos alimentos s/ erros  1,55 6 Informações visíveis produtos 2,26 41 
Temperatura dos alimentos 1,58 7 Diversificação do cardápio 2,26 42 
Qualidade dos ingredientes 1,60 8 Agregar ingredientes extras 2,27 43 
Aroma dos alimentos 1,61 9 Força da marca 2,35 44 
Visual dos alimentos 1,62 10 Atratividade visual da loja 2,50 45 
Larg Z = Largura média da zona de tolerância. 
ORD = Ordenamento dos atributos pela largura da zona de tolerância. 

ATRIBUTO Alt Z ORD ATRIBUTO Alt Z ORD 

Higiene dos alimentos 8,63 1 Diversificação do cardápio 7,52 36 
Higiene das instalações 8,61 2 Informações gordura/calorias 7,49 37 
Sabor dos alimentos 8,60 3 Funcionário para levar à mesa 7,45 38 
Textura dos alimentos 8,45 4 Presença recepcionista 7,40 39 
Qualidade dos ingredientes 8,45 5 Agregar ingredientes extras 7,39 40 
Entrega dos alimentos s/ erros  8,45 6 Informações visíveis produtos 7,38 41 
Temperatura dos alimentos 8,43 7 Atratividade visual da loja 7,31 42 
Pedidos sem erros 8,43 8 Força da marca 7,04 43 
Preço correto 8,42 9 Distribuição de brindes crianças 6,83 44 
Aroma dos alimentos 8,40 10 Nível de freqüência 6,76 45 
Alt Z = Altura média da zona de tolerância. 
ORD = Ordenamento dos atributos pela altura da zona de tolerância. 



    Tabela 8 - Comparação dos ordenamentos obtidos pelas três medidas. 

    Fonte: pesquisa direta 
 
Cooper e Schindler (2003) apontam os coeficientes de correlação de Spearman e de Kendall 
como os mais utilizados para comparação de séries de valores ordinais. O teste de correlação 
de Spearman analisa os resíduos através das diferenças entre as posições hierarquizadas de 
cada variável. O coeficiente de Spearman seria equivalente ao de Pearson, aplicado às 
ordenações sem, no entanto, exigir as condições de normalidade da população e a relação 
linear entre as variáveis. A Tabela 8 mostra a comparação dos três ordenamentos obtidos.  

 
ATRIBUTO 

Impor 
tância 

 
Ordem 

Largura 
de Zona 

 
Ordem 

Altura 
de Zona 

 
Ordem 

Higiene dos alimentos 9,37 1 1,38 1 8,63 1 
Higiene das instalações 9,33 2 1,50 4 8,61 2 

Sabor dos alimentos 9,31 3 1,45 2 8,60 3 
Entrega alimentos sem erros 9,21 4 1,55 6 8,45 6 

Preço correto 9,19 5 1,48 3 8,42 9 
Textura dos alimentos 9,14 6 1,51 5 8,45 4 

Pedidos sem erros 9,10 7 1,67 12 8,43 8 
Qualidade dos ingredientes 9,09 8 1,60 8 8,45 5 

Tempo para receber alimentos 8,93 9 1,72 14 8,23 13 
Temperatura dos alimentos 8,89 10 1,58 7 8,43 7 

Aroma dos alimentos 8,84 11 1,61 9 8,40 10 
Regularidade dos alimentos 8,81 12 1,64 11 8,23 14 

Visual dos alimentos 8,76 13 1,62 10 8,36 11 
Preço 8,70 14 1,85 20 7,85 26 

Tempo de atendimento caixa 8,68 15 1,80 15 8,04 15 
Disponibilidade de troco 8,67 16 1,69 13 8,25 12 

Conhecimento recepcionista 8,64 17 1,81 16 7,97 18 
Cortesia/atenção recepcionista 8,63 18 1,84 18 7,93 20 

Presteza caixa 8,51 19 1,90 28 8,01 16 
Cortesia e atenção caixa 8,49 20 1,82 17 7,90 22 
Tempo de espera na fila 8,46 21 1,96 32 7,95 19 

Uso embalagens recicláveis 8,44 22 1,87 22 7,85 25 
Lanches promocionais 8,39 23 2,00 36 7,92 21 
Presteza recepcionista 8,33 24 1,89 27 7,84 28 

Apresentação recepcionista 8,26 25 1,84 19 7,72 32 
Conhecimento caixa 8,25 26 1,86 21 7,99 17 

Painel sinalizador de ordem 8,22 27 1,89 25 7,74 30 
Teor gordura e calorias 8,17 28 1,99 35 7,65 34 

Forma e prazo de pagamento 8,14 29 1,89 26 7,87 24 
Apresentação caixa 8,13 30 1,87 23 7,85 27 

Incorporação novos lanches 8,11 31 1,97 33 7,69 33 
Espaço de espera no balcão 8,03 32 1,95 31 7,88 23 
Diversificação do cardápio 7,87 33 2,26 42 7,52 36 

Temperos adicionais gratuitos 7,85 34 1,94 30 7,75 29 
Informações gordura/calorias 7,84 35 1,90 29 7,49 37 
Indicação locais atendimento 7,81 36 2,03 38 7,55 35 

Localização na praça 7,65 37 1,88 24 7,72 31 
Funcionário para levar à mesa 7,65 38 1,97 34 7,45 38 

Agregar ingredientes extras 7,55 39 2,27 43 7,39 40 
Informações visíveis produtos 7,52 40 2,26 41 7,38 41 

Atratividade visual da loja 7,51 41 2,50 45 7,31 42 
Presença recepcionista 7,27 42 2,02 37 7,40 39 

Força da marca 7,02 43 2,35 44 7,04 43 
Distribuição brindes crianças 6,46 44 2,18 40 6,83 44 

Nível de freqüência 6,08 45 2,17 39 6,76 45 



 
    Tabela 9 – Coeficientes de correlação obtidos pelos Testes de Spearman e Pearson. 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO 
ORDENAMENTO 
Teste de Spearman Importância Largura da 

Zona de Tolerância 
Altura da 

Zona de Tolerância 
Importância         1,00 0,93 ** 0,96 ** 
Largura da Zona de Tolerância 0,93 **              1,00           0,92 ** 
Altura da Zona de Tolerância 0,96 ** 0,92 **              1,00 
VALORES NOMINAIS 
Teste de Pearson Importância Largura da 

Zona de Tolerância 
Altura da 

Zona de Tolerância 
Importância         1,00 - 0,85 **   0,97 ** 
Largura da Zona de Tolerância - 0,85 **               1,00 - 0,91 ** 
Altura da Zona de Tolerância   0,97 ** - 0,91 **               1,00 
** Correlação significativa para α = 0,01 

    Fonte: pesquisa direta 
 
O teste de Spearman revelou alto coeficiente de correlação (0,93) entre o ordenamento pelo 
grau de importância conferido aos atributos com o ordenamento obtido pela hierarquização 
das larguras das zonas de tolerância dos mesmos atributos. Na comparação do ordenamento 
pelo grau de importância com o ordenamento obtido pela hierarquização das alturas das zonas 
de tolerância, o coeficiente de correlação foi ainda maior com um valor de 0,96. Os 
coeficientes são significativos para α = 0,01. 
 
Os resultados sugerem, portanto, a confirmação das duas afirmações de Zeithaml e Bitner 
(2003): atributos mais importantes para os clientes têm zona de tolerância mais estreita e 
atributos mais importantes para os clientes  têm  limites  de expectativas  mais próximos do 
máximo da escala utilizada. O coeficiente de 0,92 (α = 0,01) mostra, como corolário, que há 
uma correlação entre os ordenamentos de largura e altura da zona de tolerância dos atributos, 
i.e., atributos com zona de tolerância mais estreita se posicionam mais próximo ao máximo da 
escala de medida das expectativas. 
 
O teste de Pearson aplicado aos valores nominais das médias obtidas para importância, 
largura e altura das zonas de tolerância dos atributos reafirma o alinhamento das medidas. Os 
coeficientes de correlação negativos (-0,85 e – 0,91, α = 0,01) sugerem que a largura da zona 
de tolerância tem um comportamento inverso ao da importância dos atributos, bem como da 
altura da zona. Como esperado, a correlação da altura da zona com a importância dos 
atributos foi direta (0,97, α = 0,01). Os resultados dos testes de correlação são apresentados na 
Tabela 9. 
 
5. Conclusões 
 
Estudos empíricos envolvendo instrumentos e metodologias de gestão ajudam a fortalecer sua 
base de aplicação. Pela própria natureza, a gestão da qualidade em serviços lida com 
processos de avaliação com uma elevada carga de subjetividade. A apreciação de variáveis 
presentes nos encontros de serviço requer instrumentos e escalas de mensuração que tenham a 
capacidade de medir percepções e expectativas, ambas derivadas de processos mentais 
complexos que variam de indivíduo a indivíduo. Ao confirmar empiricamente as hipóteses 
levantadas pelos trabalhos de Zeithaml et al (1993) e Zeithaml e Bitner (2003), este estudo 
reforça relações objetivas de medidas, trabalhadas no campo da manifestação expressa, para 
avaliar o caráter subjetivo do impacto do serviço sobre os indivíduos. Os resultados empíricos 



da pesquisa confirmam as hipóteses levantadas. Os coeficientes de correlação obtidos 
alcançaram valores próximos ou superiores a 0,90, ao nível de significância de 1%. 
 
De forma subjacente, os resultados permitiram identificar os atributos mais importantes do 
serviço do fast food, avaliados sobre uma amostra de uma população que está entre seus 
principais consumidores (KARA et al, 1995). É importante observar que, com base em 
qualquer uma das medidas – importância, largura e altura de zona – é possível constatar que 
os atributos mais valorizados refletem o essencial do serviço fast food: a comida (qualidade 
dos ingredientes, regularidade, sabor, textura, aroma, visual e temperatura),  a higiene (nas 
instalações e no preparo e manuseio), registro correto do pedido e dos preços, entrega correta 
do que foi pedido e tempo de atendimento. Essa tendência é também observada no estudo de 
Machado et al (2006). Dentre os menos valorizados, por outro lado, aparecem atributos como 
força da marca, atratividade visual da loja, nível de freqüência, distribuição de brindes, 
presença de recepcionista e disponibilidade de funcionário para levar o lanche até às mesas. 
 
Há limitações no presente trabalho naquilo que diz respeito a possíveis generalizações dos 
resultados obtidos com os níveis de expectativas sobre os atributos para a população como um 
todo, em que pese esse não seja o objetivo central da pesquisa. Fatores culturais, preço, 
urgência, primeiro uso ou renovação podem influenciar os limites da zona de tolerância. No 
campo de resultados referentes à validação empírica das hipóteses, as diferenças numéricas 
entre as médias, quando confrontadas aos erros amostrais, podem provocar mudanças no 
ordenamento (ranking) dos atributos avaliados. A mudança de posição do atributo no 
ordenamento pode contribuir tanto para melhorar a correlação quanto para desalinhá-la. 
 
Novos trabalhos de investigação podem revelar importantes conexões associadas aos 
encontros de serviço ou momentos da verdade, especialmente quando se comparam 
momentos iniciais x finais e serviço central x serviços acessórios. Ou, ainda, quando 
comparam os momentos com as dimensões clássicas do serviço como confiabilidade, 
segurança, responsividade, empatia e tangibilidade. 
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