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RESUMO 

Com a concorrência acirrada em postos de combustíveis e a exigência cada vez maior dos 

consumidores em relação a qualidade dos serviços observou-se a necessidade de um estudo 

sobre a percepção dos consumidores em relação aos serviços prestados. O objetivo desse 

artigo é identificar as dimensões da qualidade percebidas pelos clientes na prestação de 

serviços em um Posto de Combustível na cidade de Fortaleza. Realizou-se uma pesquisa 

descritiva e utilizou-se como instrumento da avaliação a Escala SERVQUAL. A pesquisa 

aplicou questionário a uma amostra de 62 respondentes de um determinado posto de 

combustível e analise de dados deu-se através do Excel. Os resultados demonstraram que as 

maiores médias foram voltadas para as dimensões confiabilidade e presteza em relação ao 

atendimento recebido no referido posto, características essencialmente intangíveis. 

Palavras-chave: Qualidade de Serviços. SERVQUAL. Posto de Combustível. 

 

ABSTRACT 

As the competition gets tougher within the Gas Station segment and the Clients requirements 

for better services grows it became necessary a study to understand the Clients perception 

about the services given in the Gas Stations. The purpose of this article is to identify the 

Dimensions of Quality, perceived by the clients of the services provided in a Gas Station in 

Fortaleza. A Descriptive Resource was done utilizing a SERVQUAL Scale as tool to evaluate. 

The resource applied a questionnaire with sixty two samples answered from a certain Gas 

Station and the Data Analysis was done by Excel. The results showed that the highest average 

focused in the Reliability Dimension and Courtesy when providing the service, thus it showed 

essentially intangibles characteristics. 

Key words: Service Quality. SERVQUAL. Gas Station. 

 

1       INTRODUÇÃO 

O setor de serviços vem transformando a relação das empresas com os clientes. 

Hoje muitos mais exigentes, os consumidores querem receber serviços personalizados e de 
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qualidade, fazendo assim com que as empresas busquem rapidamente se adequar as 

exigências necessárias dos clientes. 

Segundo Lovelock e Wright (2003) o serviço é um ato ou desempenho oferecido 

por uma parte à outra. Embora o processo esteja ligado a um produto físico, o desempenho é 

intangível e normalmente não resulta em propriedades de nenhum dos fatores de produção. 

Com a característica de falta de tempo, o consumidor deseja qualidade e agilidade nos 

serviços.  

Nos últimos dez anos o número de postos de combustíveis cresceu na cidade de 

Fortaleza, fazendo com que a concorrência saísse da zona de conforto. Antes, a qualidade do 

combustível (produto) e preço eram adotados como diferencial estratégico. Já nos dias de 

hoje, com o consumidor muito mais exigente, a grande similaridade entre os produtos fez com 

que os donos de postos investissem em qualidade de gestão de serviço para obterem 

diferencial competitivo. De acordo com Kotler (2003, p. 157), “o mantra primordial do 

marketing é: descubra necessidades e preencha-as”. Começaram a ter mais sucesso aqueles 

que conseguiram agregar diferentes tipos de serviços aos postos: bom atendimento, lojas de 

conveniência, caixa rápido de banco, lavagem de carro, espaço para aluguel de lojas, dentre 

outros. 

Com isso surge a relevância de identificar a seguinte questão: quais as dimensões 

da qualidade dos serviços percebidos pelos consumidores de postos de combustíveis? Sendo 

assim, o objetivo geral desta pesquisa é identificar as dimensões da qualidade percebidas 

pelos clientes na prestação de serviços em postos de combustíveis. Os objetivos específicos 

são: I) levantar as dimensões de maior influência na percepção de qualidade de serviços em 

postos de combustíveis; II) Identificar a percepção da qualidade dos serviços prestados por 

um posto de Fortaleza; III) Compreender as dimensões que precisam de aprimoramento para a 

prestação de serviços de qualidade neste posto enquanto caso de estudo. 

Trata-se de um estudo de caso realizado por meio de pesquisa bibliográfica e 

levantamento de campo, com uso da escala SERVQUAL, que serve como um instrumento 

importante para mensurar a qualidade dos serviços. Apresenta-se a seguir revisão de literatura 

sobre serviços e os determinantes da qualidade. Descreve-se, a seguir, o conceito de comércio 

varejista, identificando-se os postos de combustíveis como ambiente de serviço, de forma a 

oferecer referencial teórico como base para o alcance dos objetivos desta investigação. 
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2 O CONCEITO DE SERVIÇOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Os serviços são processos mais difíceis de serem mensurados, ao contrário dos 

produtos, pois uma de suas características é a intangibilidade.  Segundo Gronroos (2009), um 

serviço é um processo que consiste em uma série de atividades mais ou menos intangíveis 

que, geralmente, ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de serviço e/ou  

recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que são fornecidas como 

soluções para problemas do cliente. De acordo com Quinn (1987), serviços são todas as 

atividades econômicas cujo produto não é uma construção ou produto físico. Geralmente são 

consumidos no momento em que é produzido e proporciona valor agregado, como por 

exemplo: conveniência, entretenimento, oportunidade, conforto e saúde que são 

essencialmente intangíveis, de seu comprador direto. 

Para Lovelock e Wright (2003, p. 5), “serviços são atividades econômicas que 

criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 

decorrência da realização de uma mudança desejada no - ou em nome do – destinatário do 

serviço.” A Associação Americana de Marketing define serviços como “aquelas atividades, 

vantagens ou mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são proporcionadas em 

conexão com a venda de mercadorias.” (Las Casas, 2002). A definição de Kotler (1994, p. 

403) para serviço, “é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que 

seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua produção pode ou 

não estar vinculada a um produto físico.” Ainda sob o ponto de vista de Kotler (1994), quatros 

características importantes dos serviços: 

a) Intangibilidade: são intangíveis, não podem ser vistos, provados, sentidos, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados. Para reduzir a incerteza, os 

compradores procurarão sinais ou evidência da qualidade do serviço. 

b) Inseparabilidade: são produzidos e consumidos simultaneamente. Como o cliente 

esá presente enquanto o serviço é produzido, a interação fornecedor-cliente é uma 

característica especial do marketing de serviços. Ambos afetam o resultado. 

c) Variabilidade: são altamente variáveis, dependem de quem os executa e de      

onde são prestados. Os compradores de serviços têm consciência dessa alta 

variabilidade e sempre buscam conversar com outras pessoas antes de selecionar 

um fornecedor.  
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d) Perecibilidade: não podem ser estocados.  

 

De acordo com Gronroos (2009), devido ao impacto das pessoas sobre o processo 

de produção e entrega, muitas vezes é difícil manter a consistência no processo. Um serviço 

prestado a um cliente não é exatamente igual ao “mesmo” serviço prestado ao cliente 

seguinte. O relacionamento social nas duas situações é diferente, e o cliente pode agir de 

maneiras diferentes. Segundo Las Casas (2002, p. 17), “serviços constituem uma transação 

realizada por uma empresa ou por um indivíduo, cujo objetivo não está associado à 

transferência de um bem.” 

Essas empresas que prestam serviços são orientadas para o cliente, e não para o 

produto ou custo. Estão se aperfeiçoando cada vez mais para obterem a satisfação e atender as 

expectativas dos consumidores. Kotler (2003, p. 207) afirma que: “numa era de 

comoditização crescente dos produtos, a qualidade dos serviços é uma das fontes mais 

promissoras de diferenciação e distinção. Prestar bons serviços é a essência do negócio 

orientado para os clientes.” A seguir, apresenta-se as principais discussões sobre o conceito de 

qualidade em serviços. 

 

2.1 Qualidade em Serviços 

 

Desde o final da década de 1970, vem despertando o interesse dos pesquisadores e 

gerentes, a qualidade dos serviços prestados pelas empresas, para entender melhor o que os 

clientes percebem do que foi esperado e o que foi recebido. Este assunto é de total interesse 

para os gestores, pois quando o cliente é bem atendido, ele volta a comprar e ainda indica para 

as pessoas de seu relacionamento. A definição de Lovelock (2003, p. 106) para qualidade de 

serviço conceitua o termo como “avaliações cognitivas de longo prazo, por parte dos clientes, 

sobre a entrega do serviço de uma empresa.” Segundo Gronroos (2009), a qualidade de um 

produto ou serviço é qualquer coisa que o cliente perceba que ela seja. Ainda de acordo com 

Gronroos (2009), as dimensões de o que o cliente recebe e como recebe o serviço, estão 

diretamente ligadas ao que cada cliente percebe de qualidade. Para completar o modelo de 

qualidade percebida de serviço, Rust e Oliver acrescentaram a dimensão sobre onde o serviço 
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é entregue. Las Casas (2002) afirma que, “qualidade em serviços está ligada à satisfação. Um 

cliente satisfeito com o prestador de serviços está percebendo um serviço como de qualidade.”  

De acordo com Kotler (1994, p. 410), “uma das principais maneiras de uma 

empresa de serviços diferenciar-se dos concorrentes é prestar serviços de alta qualidade. A 

chave é atender ou exceder as expectativas de qualidade dos consumidores-alvos.” Segundo 

Peter Drucker , o cliente impõe a qualidade: “qualidade em serviços ou produtos não é o que 

colocamos neles. É o que os clientes extraem deles.” As empresas tem que saber administrar 

as expectativas dos clientes e fazê-los perceber seus serviços de qualidade. Las Casas (2002) 

afirma que, os clientes criam suas expectativas de acordo com as promessas dos vendedores, 

por experiências passadas com a empresa ou concorrentes ou mesmo comentários de outras 

pessoas.  

Parasuraman, Zeihtaml e Berry (1991) constataram que há cinco determinantes da 

qualidade de um serviço: 

a) Confiabilidade: habilidade de desempenhar o serviço prometido com segurança e 

precisão. 

b) Atenção: disposição em ajudar os consumidores e em fornecer serviço rápido. 

c) Segurança: o conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade em 

inspirar confiança e responsabilidade. 

d) Empatia: fornecimento de cuidado e atenção individualizada aos consumidores. 

e) Tangibilidade: a aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários e 

materiais de comunicação. 

Parasuraman, Zeihtaml e Berry (1991) realizaram os estudos mais conhecidos e 

influentes para entender como é percebida a qualidade de serviço e desenvolveram o 

instrumento SERVQUAL. O SERVQUAL é um instrumento para medir como os clientes 

percebem a qualidade de um serviço. Esse instrumento tem como base os cinco determinantes 

descritos e uma comparação entre as expectativas dos clientes sobre como o serviço deveria 

ser executado e suas experiências sobre como o serviço foi prestado (desconfirmação ou 

confirmação das expectativas). Geralmente são usados 22 atributos para descrever os cinco 

determinantes, e solicita-se aos entrevistados que classifiquem (segundo uma escala de sete 

pontos que vai de “Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente”) o que esperavam do 

serviço e como o perceberam. Com base nas discrepâncias entre expectativas e experiências 

referentes aos 22 atributos, pode-se calcular uma pontuação geral para a qualidade. Quanto 
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mais essa pontuação demonstrar que as experiências estão abaixo das expectativas, mais baixa 

é a qualidade percebida. (GRONROOS, 2009, p. 77) 

A aplicação da SERVQUAL como ferramenta de pesquisa deve sempre ser 

customizada para se adequar a cada tipo específico de serviço, assim tornando-se uma aliada 

para a compreensão e monitoramento das expectativas de seus clientes. Com os resultados 

obtidos as empresas conseguem ter um “norte” para onde investir melhor seus recursos. 

Diante dos objetivos desta investigação, apresenta-se a seguir revisão de literatura sobre 

comércio varejista, identificando-se os postos de combustíveis como ambientes para a 

prestação de serviços aos consumidores. 

 

3 O COMÉRCIO VAREJISTA 

 

       A figura do comerciante surgiu ainda na antiguidade, com a simples troca de 

mercadorias, as quais eles mesmos produziam e que geralmente eram os excedentes não 

consumidos no agrupamento familiar. Com o passar do tempo essa “figura” foi evoluindo, 

passando não mais a produzir bens e somente trocar os excedentes, mas também a vender as 

mercadorias de outros fabricantes. Esta atividade tomou tal proporção que criou o sistema de 

vendas no varejo, que segundo Kolter (1994, p.480), “ (...) inclui todas as atividades 

envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para uso 

pessoal.”  

       No Brasil a introdução dos costumes e métodos de comercialização se deu através 

dos europeus a partir do século XXI. Somente na década de 1930 é que surge a influência do 

padrão americano de lojas. Cobra (1992) afirma que os varejistas são a fonte de energia de 

seus fornecedores e o agente de compra para seus clientes. De um lado representam os 

interesses dos fornecedores que vêem a atividade como maneira de escoar seus produtos e, de 

outro, tentam satisfazer e as necessidades de seus clientes. De acordo com Las Casas (2004), 

os varejistas são os intermediários que vendem diretamente aos consumidores. São 

prestadores de serviços que, além da venda, selecionam mercadorias, tomam providências 

quanto a crediário, embalagem, serviços de entrega etc. 

       Cobra (1992) destaca quatro características importantes no varejo: 



10 

 

a)  Quem inicia a compra geralmente é o consumidor 

b)  As  pessoas desejam comprar e usar as mercadorias imediatamente 

c)  A venda é efetuada geralmente em pequenas quantidades 

d) Normalmente tem localização fixa, por isso precisa atrair os compradores, uma 

vez que não pode ir até eles 

       Quando os varejistas ainda eram “acanhados”, os fabricantes detinham o poder e 

escolhiam as condições comerciais e os produtos das prateleiras. Com o grande volume de 

compras e o sistema de distribuição do varejo, os fabricantes passaram a brigar entre si para 

fornecer a tais varejistas. Kotler (2003, p. 223) afirma que, os varejistas deixaram de ser 

depósitos para os produtos dos fabricantes, passaram a ser representantes dos clientes em 

busca de produtos mais compatíveis com os mesmos. Este incremento da importância 

econômica do varejo tem ressaltado a aplicação de serviços para a construção de diferenciais 

competitivos, conforme descrito na seção a seguir. 

. 

3.1 Serviços no Varejo 

 

Os gestores organizacionais vêm compreendendo que o diferencial entre as 

empresas não está mais na qualidade dos produtos, e sim, nos seus serviços prestados. Por 

isso a necessidade de se oferecer serviços de qualidade, que gerem conveniência e diferencial 

para seus clientes. Porém, para se obter serviços diferenciados, as empresas terão que focar 

seus investimentos principalmente no capital humano. De acordo com Cobra (1992), a gama 

de serviços e certas conveniências oferecidas pelo varejo acabam tendo seu custo repassado 

ao consumidor. A ação da concorrência estimula a prestação de um serviço agregado ao 

produto ou serviço vendido. Se o produto oferecido por todos os varejistas de determinada 

área é igual, a diferença está no serviço ou vantagens oferecidas. Segundo Las Casas (2010, p. 

144), “a atividade varejista é basicamente de prestação de serviços e, portanto, pertence ao 

setor terciário da economia. A imagem de uma loja é formada em grande parte pelo nível de 

prestação de serviços aos consumidores.” 

Vale ressaltar que os varejistas também não podem somente oferecer os serviços 

iguais aos da concorrência, pois acabam não gerando para os clientes o diferencial esperado. 

O ideal seria o “pacote completo”: serviços de pré-compra, serviços de pós-compra e serviços 
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adicionais. Kolter (1994) afirma que, os varejistas devem também decidir sobre o composto 

de serviços a ser oferecido aos consumidores. O composto será uma das ferramentas-chaves 

para diferenciar uma loja da outra. Agregando qualidade aos serviços, ganha os clientes e as 

empresas, pois assim conseguem obter margens mais elevadas. Segundo Las Casas (2010, p. 

144), “determinar serviços faz parte da decisão da estratégia do composto de marketing 

varejista e deve partir sempre de uma análise da concorrência, para conhecimento do que está 

sendo oferecido no mercado, e também dos consumidores para identificação de suas reais 

necessidades.” 

Ainda de acordo com Las Casas (2010), para desenvolver um composto de 

serviços adequado ao varejo, devem-se considerar os princípios básicos da prestação de 

serviços: 

a) O melhor serviço a ser prestado é o desempenho de suas funções básicas com a 

máxima eficiência. 

b) A preferência dos consumidores é influenciada mais pelos serviços prestados do 

que a mercadoria oferecida para a venda. 

c) Funcionários eficientes, educados, constituem-se na maior oportunidade para se 

obter vantagens em relação a concorrência. 

d) Serviços de consumidores devem ser selecionados cuidadosamente, revistos 

frequentemente e aperfeiçoados constantemente. 

 

O tópico a seguir apresenta os principais tipos de varejo, para que se possa 

identificar os postos de combustíveis e seus serviços, enquanto objeto deste estudo. 

 

 

1.1 Tipos de Varejo 

 

       O sistema varejista é complexo e extremamente variado, mas destacam-se a 

classificação a seguir pela importância obtida dentro do varejo segundo (Las Casas, 2010): 

a) Lojas de departamentos: caracterizam-se pelo pessoal especializado e a 

preocupação com a prestação de serviços. A loja manuseia itens diferentes de 

mercadorias tais como acessórios femininos, masculinos e infantis, acessórios do 
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lar, entre outros. Pode-se dizer que se trata de várias lojas de especialidades sob o 

mesmo teto. 

b) Lojas independentes: possuem apenas um estabelecimento e são a maioria do 

comércio varejista. Caracteriza-se pela simplicidade administrativa e 

frequentemente pelo atendimento personalizado aos clientes. São geralmente 

especializadas e como exemplos: artigos para presentes, butiques, armarinhos, 

floriculturas etc. 

c) Lojas em cadeia: são grupo de quatro ou mais lojas que operam no mesmo tipo de 

negócio com uma administração central (local ou nacional). A vantagem é a 

economia em escala para compras de maior quantidade e, ao mesmo tempo, o 

atendimento de necessidades de diversos mercados dependendo da política 

administrativa do grupo. Como exemplo os supermercados e lojas de 

departamento. 

d) Cooperativas: são agrupamentos de varejistas independentes. Cada um opera sua 

loja, mas toma certas decisões em conjunto. A vantagem é a possibilidade dos 

independentes gozarem certos benefícios dos varejistas em cadeia. Existem 

cooperativas de compradores, de funcionários, de firmas de pequenos varejistas e 

do comércio agrícola. 

e) Lojas especializadas: são formadas no geral por varejistas do tipo independente 

que oferecem aos consumidores uma linha única de produtos ou muito 

semelhantes, como artigos esportivos, eletrodomésticos, jóias etc. 

f) Supermercados: caracteriza-se pela venda de produtos alimentícios. Nesse tipo de 

varejo, há um crescimento no formato de hipermercados, uma mistura de 

supermercados com lojas de descontos. 

g) Varejo não lojista: são várias as formas de vender mercadorias e serviços por 

métodos diretos ao consumidor. Como exemplo temos: venda por reembolso 

postal, telemarketing, venda pessoal (porta a porta), varejo por máquinas e 

comercio eletrônico. 

 

       Os postos de combustíveis estão inseridos em lojas especializadas por se tratarem 

de um único segmento, onde oferecem aos consumidores produtos (combustíveis e 

lubrificantes) e serviços especializados (troca de óleo) para carros ou motos. Para alcançar o 
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objetivo desta investigação sobre a qualidade dos serviços prestados por postos de 

combustíveis, apresenta-se a seguir a metodologia desenvolvida.  

 

4 METODOLOGIA 

 

         A pesquisa avaliou as dimensões da qualidade dos serviços percebidos pelos 

consumidores em um Posto de Combustível de Fortaleza. Trata-se de um Estudo de Caso 

único (Yin, 2001) aplicado em um posto de combustível, o Posto Famas, situado na cidade de 

Fortaleza, estado do Ceará.  Escolheu-se esta empresa devido a seu tempo de funcionamento, 

o que possibilitou o acesso a clientes com maior experiência de consumo. A rigor, o trabalho 

foi desenvolvido em duas fases, a saber: 

a) Estudo exploratório através de dados secundários, por meio de pesquisa 

bibliográfica (Malhotra, 2001). Nessa etapa, buscou-se identificar as categorias 

apresentadas pela literatura acerca dos fatores determinantes da qualidade dos 

serviços e da classificação dos postos de combustíveis enquanto ambiente  de 

varejo, com a provisão de serviços. A partir deste estudo exploratório, elaborou-se 

questionário estruturado, com base no modelo SERVQUAL, adequando-se as 22 

questões para o ambiente de investigação conforme indicado pelos autores do 

modelo (Parasuraman, Zeihtaml e Berry, 1991).  

b) Estudo descritivo com abordagem quantitativa através da qual procurou-se 

mensurar a qualidade percebida dos clientes quanto aos postos de combustíveis 

em geral (questionário A) e quanto ao posto de combustível Famas (questionário 

B), permitindo uma análise comparativa entre o esperado e o observado, conforme 

indicado por (Parasuraman, Zeihtaml e Berry, 1991). Ambos os questionários 

foram aplicados a amostra de clientes, sendo estes primeiramente indagados sobre 

a qualidade percebida em postos de combustíveis no geral (questionário A) e, em 

seguida, quanto ao posto de combustível Famas (questionário B), 

 

       Tomou-se como critério de seleção da amostra o processo de amostragem não-

probabilística por conveniência, sendo abordos os clientes, do tipo pessoa física, que 

aceitassem participar da investigação. Considerando-se que o Posto Famas atende uma média 

de 1300 clientes por mês, o cálculo desta amostra foi realizado através de amostragem 
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aleatória simples, com erro máximo de 10 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, 

isto é, k=2, chegando-se ao tamanho da amostra conforme quadro a seguir: 

     Quadro 1: critérios para cálculo da amostra 

N (tam população) 1.300 

e (erro máx admissível- pontos percentuais ) 0,10 

Nível confiança 0,95 

    Fonte: Autora 

 

Assim, no período de 6 a 13 de maio de 2011, foram aplicados os dois 

questionários a esta amostra de clientes usuários do Posto Famas. Após a coleta, os dados 

foram tabulados através do Excel, permitindo a análise comparativa. 

 

5 RESULTADOS 

A utilização do Excel permitiu as análises dos resultados obtidos com a pesquisa 

descritiva que se apresentam a seguir. 

 

5.1 Perfil dos clientes 

 

A amostra teve 62 respondentes do questionário. Em relação ao sexo do cliente, a 

pesquisa teve como resultado que 52% dos clientes são do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino. Em relação a faixa etária, 37% das pessoas entrevistadas  estão entre 46 a 60 anos, 

26% pessoas entre 36 a 45 anos, 21% são pessoas entre 26 a 35 e 10% são pessoas de 18 a 25, 

indicando uma amostra em maioria composta por adultos. Quanto ao tempo de abastecimento 

no posto em análise, os dados indicam que a amostra esta composta por clientes mais antigos, 

pois 58% dos entrevistados abastecem a mais de 5 anos no Posto Famas, 18% dos clientes 

abastecem a mais de 2 a 5 anos, 11% mais de 1 ano a 2 anos. Por fim, quanto ao quesito 

freqüência, observa-se que a maioria dos clientes abastecem semanal ou quinzenalmente, com 

respectivamente 55% e 29% dos resultados. Tem-se, portanto, que a amostra desta pesquisa é 
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composta por mulheres e homens adultos, experientes quanto ao consumo de combustíveis e 

de uso freqüente dos serviços do posto em análise.  

 

5.2 Análise descritiva dos dados 

 

Os resultados obtidos com os questionários A (postos em geral) e B (posto Famas) 

foram sintetizados na tabela 1. Apresenta-se, a seguir, os resultados para cada questionário, 

seguida da análise comparativa das respostas de ambos.    

 

5.2.1 Análise do questionário A (qualidade de serviço em Postos de Combustíveis – no 

geral) 

 

A pesquisa mostra que no questionário A, conforme a tabela 1, a média geral foi 

6,35, ou seja, os clientes julgam importante que nos postos de excelente qualidade tenham 

todos os quesitos da qual foram perguntados, indicando assim uma alta expectativa dos 

clientes. Conforme os resultados obtidos os itens 11 e 12, que estão inseridos na zona de 

presteza segundo as cinco dimensões de qualidade da escala SERVQUAL, ou seja, 

atendimento dos funcionários para com o cliente, tiveram notas iguais, média 6,80 e foram a 

mais importante. Hoje os clientes querem serviços completos, os produtos ofertados pelas 

empresas são muitos semelhantes, por isso é necessário encantar. Esse encantamento dar-se 

através de bons serviços prestados. Com menos impacto na visão dos respondentes, a 

pesquisa aponta o item 4, que refere-se a tangibilidade, o material associado ao posto como 

panfletos e faturas e o item 5 que trata do fator tempo,  pois os clientes de postos de 

combustíveis julgam a operação de abastecimento mecânica e rápida, ambos os itens tiveram 

notas iguais, média 5,93.  

Tabela 1 

Médias das respostas para postos em geral e o posto Famas 

 

Perguntas Postos em Geral          Posto Famas 
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1. Excelentes postos de combustíveis têm 
equipamentos modernos. 6,03 5,58 
2. O ambiente físico dos excelentes postos de 
combustíveis será agradável. 6,32 5,77 
3. Os empregados de excelentes postos de 
combustíveis terão boa aparência. 6,22 6,19 
4. O material associado com o serviço prestado 
nos excelentes postos de combustíveis, tais 
como faturas, impressos ou panfletos, terá uma 
boa aparência visual. 

5,93 5,75 
5. Quando excelentes postos de combustíveis 
prometem fazer algo em certo tempo, eles 
cumprirão. 5,93 5,95 
6. Quando um cliente tem um problema, os 
excelentes postos de combustíveis demonstrarão 
um sincero interesse em resolvê-lo. 6,27 5,85 
7. Excelentes postos de combustíveis farão o 
serviço certo da primeira vez. 6,22 6,37 
8. Excelentes postos de combustíveis irão 
executar seus serviços no tempo que se 
comprometeram. 6,22 5,82 
9. Excelentes postos de combustíveis persistirão 
em execuções de tarefas sem erros. 6,25 5,7 
10. Os empregados de excelentes postos de 
combustíveis prometerão a seus clientes os 
serviços nos prazos em que eles serão 
executados. 6,17 6,09 
11. Os empregados, em excelentes postos de 
combustíveis, dão atendimento com presteza 
aos seus clientes. 6,8 6,08 
12. Os empregados, em excelentes postos de 
combustíveis, terão sempre boa vontade em 
ajudar seus clientes. 6,8 6,2 
13. Os empregados, em excelentes postos de 
combustíveis, nunca estarão ocupados para 
esclarecer dúvidas dos seus clientes. 6,2 5,9 
14. O comportamento dos empregados de 
excelentes postos de combustíveis inspirará 
confiança nos clientes. 6,56 6,48 
15. Os clientes de postos de combustíveis 
excelentes sentir-se-ão seguros em suas 
transações com essa empresa. 6,48 6,69 
16. Os empregados de excelentes postos de 
combustíveis serão corteses com seus clientes. 6,67 6,54 
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17. Os empregados, em excelentes postos de 
combustíveis, terão os conhecimentos 
necessários para responder às questões dos 
clientes. 6,29 6,33 
18. Excelentes postos de combustíveis darão 
atenção individual a cada cliente. 6,41 5,98 
19. Excelentes postos de combustíveis terão 
horários de funcionamento convenientes para 
todos seus clientes. 6,5 6,4 
20. Excelentes postos de combustíveis terão 
empregados que dão atendimento individual a 
cada cliente. 6,33 5,82 
21. Excelentes postos de combustíveis estarão 
centradas no melhor serviço a seus clientes. 6,61 5,85 
22. Excelentes postos de combustíveis 
entenderão as necessidades específicas de seus 
clientes. 6,38 5,77 
MÉDIA GERAL 6,35 6,05 
Fonte: dados da pesquisa 

 

5.2.2 Análise do questionário B (qualidade de serviço no Posto Famas) 

 

Em relação ao questionário B, onde se aplicou diretamente a satisfação dos 

clientes do Posto Famas, os dados mostraram que em média os respondentes obtiveram a nota 

6,05, ficando assim um pouco abaixo das expectativas dos clientes. Segundo a pesquisa, com 

maior média de satisfação dos clientes ficou a pergunta 15, onde trata-se de segurança, a 

confiança nas transações feitas com o referido posto com 6,69. Essa alta pontuação pode-se 

atribuir ao fato de que o referido já está inserido no mercado de Fortaleza há 32 anos e com 

sua trajetória conquistou respaldo, segundo relatos de seus clientes. Por outro lado, o menor 

resultado foi obtido com a pergunta 1 em relação a equipamento modernos, tangibilidade, 

média de 5,58. Vale comentar que a maioria dos respondentes não souberam julgar o que de 

fato seria equipamentos modernos dentro de um posto de combustível, foi necessário uma 

breve explicação sobre bombas abastecedoras e software operacional, para assim poderem 

responder a pergunta 1. Também observou-se a resistência dos clientes para preencherem os 

questionários, os dois principais motivos foram: o tempo de preenchimento do qual eles não 

queriam “perder” e a indisponibilidade dos clientes. 
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5.2.3 Análise de comparação  

 

Uma análise comparativa dos resultados, mostram que os fatores mais 

evidenciados são o de confiabilidade e presteza, pois foram os que obtiveram as maiores 

notas. O questionário A tem como objetivo medir a qualidade do serviço esperado, a 

expectativa do cliente com postos de combustíveis que julguem de excelente qualidade. O 

questionário B por sua vez medir a do serviço percebido dentro do posto Famas. Como a 

média do questionário A de 6,35 ficou maior que a do B de 6,05, observa-se uma pequena 

diferença na avaliação, apesar de ambos os valores serem altos. Porém, baseando-se na 

formula proposta pela SERVQUAL (Qi = Di – Ei), como o resultado do percebido foi menor 

do que o esperado, pode-se dizer que existem insatisfações da parte dos clientes do referido 

posto em relação a maioria dos itens questionados. 

 

6    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esta investigação trata-se de um estudo de caso e portanto possui as limitações 

próprias desta abordagem de pesquisa. Contudo, com a análise da pesquisa descritiva ficam 

claras as dimensões de maior influência na percepção de qualidade de serviços em postos de 

combustíveis, sendo elas a atenção e confiança, ambas voltadas para o atendimento recebido 

no posto. Apesar de julgarem também importante estrutura física, material impresso e 

equipamentos modernos, as maiores médias estão enquadradas nas perguntas voltadas aos 

seres humanos. Assunto já discutido e visto como diferencial das empresas de sucesso de 

hoje.  

A maioria dos clientes mesmo já abastecendo a mais de 5 anos, principalmente 

pela confiança nas transações da empresa, apontaram que o índice de satisfação com 

atendimento está menor do o que esperado. Cabe a empresa uma reflexão sobre o assunto, 

pois a concorrência no geral oferece os mesmo produtos e serviços, destacando-se aqueles que 

prestarem melhores serviços. 

O ponto que precisa de aprimoramento constante para a empresa fornecer serviços 

de qualidade é de atenção, que refere-se a disposição dos funcionários para ajudar os clientes. 



19 

 

Por isso, a importância da constante atualização de treinamentos de funcionários, 

investimentos e valorização do capital humano da empresa, principalmente trabalhando a 

motivação dos mesmos, pois quando os funcionários estão satisfeitos conseguem prestar 

melhores serviços. 

Novas pesquisas devem ser feitas em caráter descrito e quantitativo considerando 

processo a amostragem probabilística, de forma a observar as percepções da qualidade de 

serviços considerando os postos de Fortaleza. Pode-se, ainda realizar pesquisa exploratória 

por meio de entrevistas em profundidade para observar se os clientes sugerem outros serviços 

que possam ser agregados como diferenciais para os postos de combustíveis. 
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Apêndice 

Faculdade 7 de Setembro 

 

Curso de Administração de Empresas 

Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

QUESTIONÁRIO A 

QUALIDADE DE SERVIÇOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL 

Instruções: Baseado em sua experiência como cliente de posto de combustível, pense sobre a 

natureza da empresa que atua neste ramo com excelente qualidade. Por favor, para cada item 

demonstre a real necessidade desse posto de combustível possuir as características descritas.   

Se você sente que a característica não é de forma alguma essencial para um posto de 

combustível, como o que você tem em mente, assinale 1 (), que significa “discordo 

totalmente”.   Caso você sinta que a característica é absolutamente essencial para um posto de 

combustível, assinale 7 (), que significa “concordo totalmente”.   Caso o seu sentimento 

seja que a característica está entre essas duas percepções assinale uma opção intermediária.   

Não há respostas certas ou erradas - tudo que nós estamos interessados é em um número que 

reflita verdadeiramente seus sentimentos observando empresas que poderiam fornecer 

excelente qualidade de serviço. 

MARQUE COM UM X A SUA AVALIAÇÃO 

LEGENDA (extremos): 

 - discordo totalmente  

 - concordo totalmente 

 

1  

2 

 

3 

4  

5 

 

6 



7 

1. Excelentes postos de combustíveis têm equipamentos 

modernos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. O ambiente físico dos excelentes postos de 

combustíveis será agradável. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Os empregados de excelentes postos de combustíveis 1 2 3 4 5 6 7 
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terão boa aparência. 

4. O material associado com o serviço prestado nos 

excelentes postos de combustíveis, tais como faturas, 

impressos ou panfletos, terá uma boa aparência visual. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quando excelentes postos de combustíveis prometem 

fazer algo em certo tempo, eles cumprirão. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando um cliente tem um problema, os excelentes 

postos de combustíveis demonstrarão um sincero 

interesse em resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Excelentes postos de combustíveis farão o serviço 

certo da primeira vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Excelentes postos de combustíveis irão executar seus 

serviços no tempo que se comprometeram. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Excelentes postos de combustíveis persistirão em 

execuções de tarefas sem erros. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Os empregados de excelentes postos de combustíveis 

prometerão a seus clientes os serviços nos prazos em que 

eles serão executados. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Os empregados, em excelentes postos de 

combustíveis, dão atendimento com presteza aos seus 

clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Os empregados, em excelentes postos de 

combustíveis, terão sempre boa vontade em ajudar seus 

clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Os empregados, em excelentes postos de 

combustíveis, nunca estarão ocupados para esclarecer 

dúvidas dos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. O comportamento dos empregados de excelentes 

postos de combustíveis inspirará confiança nos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Os clientes de postos de combustíveis excelentes 

sentir-se-ão seguros em suas transações com essa 

empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Os empregados de excelentes postos de combustíveis 

serão corteses com seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Os empregados, em excelentes postos de 

combustíveis, terão os conhecimentos necessários para 

responder às questões dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Excelentes postos de combustíveis darão atenção 

individual a cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Excelentes postos de combustíveis terão horários de 

funcionamento convenientes para todos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Excelentes postos de combustíveis terão empregados 

que dão atendimento individual a cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Excelentes postos de combustíveis estarão centradas 

no melhor serviço a seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Excelentes postos de combustíveis entenderão as 

necessidades específicas de seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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QUESTIONÁRIO B 

QUALIDADE DE SERVIÇOS NO POSTO FAMAS 

Instruções: O conjunto de afirmações a seguir refere-se à sua percepção sobre o POSTO 

FAMAS.   Para cada uma das afirmações indique o quanto você acredita que o POSTO 

FAMAS atinge.   Ou seja, caso você assinale o 1, isto quer dizer que você discorda totalmente 

que o POSTO FAMAS tenha alcançado esta característica; e caso você assinale 7, isto quer 

dizer que você concorda totalmente que o POSTO FAMAS atingiu esta característica.   Você 

pode assinalar qualquer número intermediário que identifique sua percepção ou seu 

sentimento com relação à afirmação. 

 

LEGENDA: 

 - concordo integralmente 

 - discordo totalmente 

  

1 
 

2 

 

3 

  

4 
 

5 

 

6 

  

7 

1. O POSTO FAMAS tem equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 6 7 

2. O ambiente físico do POSTO FAMAS é agradável. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Os empregados do POSTO FAMAS têm boa 

aparência. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. O material associado com o serviço prestado no 

POSTO FAMAS, tais como faturas, impressos ou 

panfletos, têm boa aparência visual. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quando o POSTO FAMAS promete fazer algo em 

certo tempo, ele cumpre. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando um cliente tem um problema, o POSTO 

FAMAS demonstra um sincero interesse em resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. O POSTO FAMAS presta o serviço certo da primeira 

vez. 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. O POSTO FAMAS irá executar seus serviços no tempo 

que se comprometeu. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. O POSTO FAMAS persiste em execuções de tarefas 

sem erros. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Os empregados do POSTO FAMAS prometem a seus 

clientes os serviços nos prazos em que eles serão 

executados. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Os empregados do POSTO FAMAS dão atendimento 

com presteza. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Os empregados do POSTO FAMAS têm sempre boa 

vontade em ajudá-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Os empregados do POSTO FAMAS nunca estão 

ocupados para esclarecer suas dúvidas. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. O comportamento dos empregados do POSTO 

FAMAS inspira confiança. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Você sente-se seguro em suas transações com o 

POSTO FAMAS 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Os empregados do POSTO FAMAS são corteses com 

você. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Os empregados do POSTO FAMAS possuem os 

conhecimentos necessários para responder às suas 

questões. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. O POSTO FAMAS lhe dá atenção individual. 1 2 3 4 5 6 7 

19. O POSTO FAMAS tem horários de funcionamento 

convenientes para todos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. O POSTO FAMAS tem empregados que dão a você 

um atendimento individualizado. 

1 2 3 4 5 6 7 
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21. O POSTO FAMAS está centrado no melhor serviço a 

seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. O POSTO FAMAS entende suas necessidades 

específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Os empregados do POSTO FAMAS são corteses com 

você. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Os empregados do POSTO FAMAS possuem os 

conhecimentos necessários para responder às suas 

questões. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. O POSTO FAMAS lhe dá atenção individual. 1 2 3 4 5 6 7 

19. O POSTO FAMAS tem horários de funcionamento 

convenientes para todos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. O POSTO FAMAS tem empregados que dão a você 

um atendimento individualizado. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. O POSTO FAMAS está centrado no melhor serviço a 

seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. O POSTO FAMAS entende suas necessidades 

específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Descreva, por favor, seu perfil: 

 

� Sexo: (  ) Masculino   (   ) Feminino 

 

� Idade: (   ) 18 a 25  (   ) 26 a 35  (   ) 36 a 45  (   ) 46 a 60  

(   ) acima de 60 anos 
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� Cliente do Posto Famas há quanto tempo:   

 

(  )menos de 6 meses  (  )de 6 meses a 1 ano   

(  )mais de 1 ano até 2 anos  

(  ) mais de 2 a 5 anos  (  ) mais de 5 anos 

 

� Freqüenta o Posto Famas: 

 

(  )diariamente  (  )semanalmente  (  )quinzenalmente   

(  ) mensalmente    (   ) esporadicamente 

 

OBRIGADO PELA CONTRIBUIÇÃO! 

 

 

  

  

 

 

 

 


