
ARTIGO 

 
 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA EM PIZZARIAS DA CIDADE DE MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON - PARANÁ 

 

BORGES, Francislaine de Brito¹. 

SERRA, Elizandra Helena Smaniotto². 

WALTER, Silvana Anita ³ 

GIRON, Paulo Gilberto4 

RESUMO 

A satisfação do cliente relaciona-se, de maneira alinhada, com o desempenho dos diversos 
atributos de um serviço ou produto.  Este estudo tem por objetivo analisar os pontos fortes e 
as prioridades de melhoria de três pizzarias de Marechal Cândido Rondon (PR) de acordo 
com a percepção de seus clientes. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, do tipo 
levantamento e teve como instrumento de coleta de dados um questionário no qual foram 
avaliados 19 atributos de três pizzarias da cidade, esse questionário foi respondido por 95 
clientes. A técnica de análise explorada foi a matriz de importância versus desempenho.  Em 
relação às três pizzarias no geral os principais pontos fracos são: conveniência e espaço para 
estacionamento de veículos; aparência externa da pizzaria; borda recheada nas pizzas; 
localização e as instalações internas visualmente atrativas. Já os principais pontos fortes são: 
sabor da comida; tempero; variedade de sabores de pizzas e cumprimentos dos prazos. Os 
resultados demonstraram a potencialidade de aplicação da Matriz de Importância versus 

Desempenho como alternativa para identificação de oportunidades de melhoria nas empresas 
estudadas. 
Palavra-chave: Satisfação.  Oportunidades de melhoria.  Matriz de Importância versus 

Desempenho. 

INTRODUÇÃO 

 A satisfação de seus clientes é um fator fundamental para as organizações, visto que 

clientes satisfeitos tendem a voltar a consumir e a fazer recomendações positivas a outros 

potenciais clientes. Como consequência, a empresa pode ampliar seus lucros e sua garantir 

sua permanência no mercado (ANDERSON; MITTAL, 2000; KOTLER, 2000). Para 

aumentar a satisfação de seus clientes, as empresas podem investir de forma aleatória em 

aspectos que consideram que estão impactando nesta satisfação ou podem realizar pesquisas 

de satisfação com clientes visando aperfeiçoar esses investimentos, focando nos atributos que 

trarão maior satisfação aos clientes. 
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Para melhorar seus produtos e serviços com foco na ampliação da satisfação de seus 

clientes, é importante que as empresas identifiquem as características e atributos que mais 

possam influenciar. A aplicação de questionários com os clientes podem fornecer informações 

relevantes sobre os atributos que mais geram satisfação entre os clientes e quais precisam ser 

melhorados. Assim, a questão que se pretende responder é: Quais atributos podem ser 

melhorados para ampliar a satisfação dos clientes em pizzarias de Marechal Cândido 

Rondon? 

 Para responder a essa pergunta, o estudo tem como objetivo analisar os pontos fortes e 

as prioridades de melhoria de três pizzarias de Marechal Cândido Rondon (PR) de acordo 

com a percepção de seus clientes. Mas especificamente, o estudo busca: a) identificar 

atributos nos quais as pizzarias podem realizar investimentos para ampliar a satisfação de seus 

clientes; b) oferecer sugestões de melhorias para as empresas analisadas visando aumentar a 

satisfação de seus clientes. O aumento no número de empresas do setor de alimentos e a 

ampliação das exigências dos consumidores tem gerado maior competição entre os 

restaurantes, os obrigando a reduzirem seus custos e melhorarem seus produtos e serviços 

para se manterem competitivos e satisfazerem seus clientes (BAREA; WALTER; BACH, 

2013). Contudo, a melhoria da qualidade geral nem sempre interfere de maneira proporcional 

na satisfação dos clientes. Isso ocorre porque alguns atributos são considerados de maior 

importância para o consumidor do que outros (MATZLER et al., 2008). 

 É muito importante ressaltar que nem todos os atributos tem a mesma importância 

para cada tipo de consumidor. A importância de um atributo para uma pessoa reflete os 

valores ou prioridades que o mesmo compara a cada vantagem que é oferecida, e depende 

também das necessidades para as quais ele busca a satisfação. A importância dos atributos 

depende da percepção dos consumidores, ela pode ser seletiva ou relativa. Ampliar a 

satisfação dos clientes é importante para as empresas de alimentos porque clientes satisfeitos 

tentem a voltar ao estabelecimento, ampliando o lucro e divulgando a empresa de forma 

favorável para outros potenciais clientes (ANDERSON; MITTAL, 2000; KOTLER, 2000). As 

pesquisas sobre satisfação dos clientes, portanto, podem fornecer subsídios relevantes para 

que as empresas ampliem a satisfação dos clientes e, consequentemente, seus lucros. 

 
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
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A satisfação pode ser interpretada de duas maneiras: como um sentimento de prazer ou 

de insatisfação gerados após a aquisição ou prestação de serviço gerada (KOTLER, 1998). 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), a satisfação ou insatisfação consiste em uma avaliação 

realizada pelo cliente no tocante aos produtos ou serviços atenderem ou não às suas 

necessidades e expectativas.  

Las Casas (1994) infere que os clientes ficam ou não satisfeitos segundo as 

expectativas dos mesmos, ou seja, a qualidade do serviço depende da percepção de cada 

pessoa. Sendo assim, a satisfação é um dos principais elementos para fidelizar os clientes. As 

empresas necessitam buscar a satisfação como forma de uma aproximação com seus clientes, 

para que possam torná-los fiéis e parceiros.        

 A satisfação do cliente é essencial para o sucesso das empresas. Conforme Detzel e 

Desatnick (1995, p. 8): “Satisfação do cliente é o grau de felicidade experimentada por ele. 

Ela é produzida por toda uma organização, por todos os departamentos, todas as funções e 

todas as pessoas”. Entre os clientes se incluem compradores externos de bens e serviços de 

organização, fornecedores, a comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores (e 

acionistas, se a organização for de capital aberto).  

Apontar as oportunidades de melhoria por meio da análise da qualidade dos serviços, 

amplia as chances de um estabelecimento alcançar a satisfação dos clientes, contribuindo 

assim para a qualidade total em serviços. A satisfação está intimamente ligada as expectativas 

dos clientes (LUCINDA, 2010). Os clientes sempre estão à procura de produtos com alta 

qualidade e bom preço, além de um atendimento satisfatório, pois eles sempre buscam mais 

informações sobre o produto antes mesmo de entrar na empresa. Entende-se que o cliente fiél 

é aquele que está satisfeito com o atendimento, e que volta na empresa com frequência.  

 Diferentes modelos e técnicas para pesquisas de satisfação podem ser encontradas na 

literatura visando tanto à identificação dos níveis de satisfação dos clientes quanto os fatores 

que influenciam a mesma. Uma das técnicas é a análise de importância versus desempenho, 

que foi introduzida originalmente por Martilla e James (1977) e possibilita a identificação dos 

atributos dos produtos ou serviços que podem receber melhorias para ampliar a satisfação aos 

clientes. A técnica é desenvolvida por meio da aplicação de um questionário para mensurar a 

percepção de consumidores a respeito do desempenho e da importância de diferentes atributos 

do produto ou serviço, assim, os consumidores avaliam qual a importância declarada e o 
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desempenho da empresa em relação ao atendimento de suas expectativas para cada atributo. 

Esses dados são utilizados para a construção de uma matriz bidimensional que cruza o valor 

da importância e do desempenho de cada atributo (MARTILLA; JAMES, 1977; WALTER, 

2006). 

 Segundo Kotler (2009), os clientes querem um bom serviço. Contudo, os eles os 

definem maneiras diferentes. Por exemplo, se considerarmos o serviço de uma pizzaria, 

alguns clientes gostam que os garçons atendam rapidamente, anotem seus pedidos e logo 

sirvam os pratos, já outros preferem um bom atendimento e uma noite tranquila. Kotler 

(2009) ainda descreve que todos os serviços decompõem-se uma lista de atributos: rapidez, 

cordialidade, conhecimentos, solução de problemas, entre outros, ou seja, o bom atendimento 

é essencial e todo cliente contribui pesos diferentes, em momentos diferentes, em contextos 

diferentes, aos atributos referentes a determinado serviço. 

Os clientes obtêm experiências perante a forma de um produto ou serviço, além disso, 

o ambiente também influencia na decisão de compra ou utilização do serviço. O uso de 

texturas, iluminação, odores, layout criam atmosferas que geram nos consumidores as 

respostas desejadas (SOARES, 2012). Ou seja, os clientes que tem bom relacionamento com 

seus fornecedores compram mais e são mais leais, fazendo assim com que demonstrem sua 

satisfação para outras pessoas. 

 No que tange ao método, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, tendo a 

intenção de descrever e expor características de uma população e/ou fenômeno ou estabelecer 

o relacionamento de relações entre as variáveis (RAUPP; BEUREN, 2009). Quanto aos 

procedimentos, ela se caracteriza como levantamento, pois se buscou junto a um grupo de 

sujeitos sociais informações sobre seu comportamento. Já, quanto à abordagem do problema, 

esta pesquisa caracterizou-se como pesquisa quantitativa. Hair Jr. et al. (2005) afirma que as 

pesquisas quantitativas são mais apropriadas para coletar opiniões e atitudes dos pesquisados 

porque utilizam instrumentos estruturados e técnicas estatísticas.  

O procedimento de coleta de dados foi realizado por meio da aplicação de 95 

questionários estruturados para avaliar a percepção dos clientes de três pizzarias de Marechal 

Cândido Rondon, no mês de setembro de 2015, a respeito de diferentes atributos dos produtos 

e serviços. Para análise, empregou estatística descritiva com base na técnica de importância 
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versus desempenho. As análises foram realizadas por auxílio de planilha eletrônica para 

construção de gráficos.  

 

2  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 PERFIL DOS RESPONDENTES (SEXO, FAIXA ETÁRIA E FREQUÊNCIA) 

                                            

  Tabela 1 – Sexo dos respondentes 

Pizzaria 1 Pizzaria 2 Pizzaria 3 

Sexo Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Masculino 9 30% 16 42,11% 15 55,55% 

Feminino  21 70% 22 57,89% 12 44,45% 

TOTAL 30 100% 38 100% 27 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se, por meio dos dados da Tabela 1, que a maioria dos respondentes da 

pizzaria 1 e 2  são do sexo feminino, correspondendo a 70% da pizzaria 1 e 57,89% da 

pizzaria 2. Já na pizzaria 3, esta equilibrado a porcentagem dos respondentes com 55, 55% do 

sexo masculino e 44,45 do sexo feminino.  

 

      Tabela 2– Faixa etária dos respondentes 

 Pizzaria 1 Pizzaria 2 Pizzaria 3 

Faixa Etária Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Menos de 20 anos 2 6,66% 2 5,27% 4 14,83% 

De 20 a 29 anos 14 46,67% 18 47,37% 8 29,62% 

De 30 a 39 anos 5 16,67% 9 23,68% 7 25,93% 

De 40 anos ou mais 9 30% 9 23,68% 8 29,62% 

TOTAL 30 100% 38 100% 27 100% 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, por meio da Tabela 2 que há predominância de um público com faixa 

etária de 20 a 29 anos, correspondendo à 46,67% na pizzaria1, e na pizzaria 2 corresponde à 

47, 37%, diferente da pizzaria 3 que teve um equilíbrio entre respondentes público com faixa 

etária de 20 a 29 anos com 29,62%, e  de 40 anos ou mais correspondendo 29,62 % .  
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Tabela 3- Frequência que os respondentes vão as Pizzaria.   

 Pizzaria 1 Pizzaria 2 Pizzaria 3 

Frequência de ida a 

pizzarias: 
Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Menos de 1 vez ao mês 4 13,34% 6 15,78% 9 33,33% 

Uma vez ao mês 8 26,67% 10 26,32% 10 37,03% 

Duas vezes ao mês 7 23,33% 8 21,05% 7 25,93% 

Quatro vezes ao mês 11 36,66% 14 36,85% 1 3,71% 

Não frequenta 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 38 100% 27 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota-se, na Tabela 3, percebe-se que a maior parte dos respondentes da Pizzaria1 e 2  

frequentam a pelo menos Quatro vezes ao mês com 36,66%  e  36, 85%  e na pizzaria 3 a 

maior frequência  é de uma vez ao mês correspondendo à 37,03% dos respondentes. 

 
2.2 GAPS da Importância versus o Desempenho (Tabela-4) 

Pizzaria 1 Pizzaria 2 Pizzaria 3 GERAL 

At DAP1 ImpP1 GAP1  At DAP2 ImpP1 Gap2 At 
P3 –
DA P3-I Gap3 At DAT IMPT GTotal 

18 2,93 4,07 -1,13 18 2,51 3,79 -1,28 15 0,37 2,67 -2,30 15 1,20 2,74 -1,54 

19 2,63 3,70 -1,07 15 1,63 2,89 -1,26 12 2,07 4,00 -1,93 18 2,39 3,74 -1,35 

15 1,60 2,67 -1,07 6 3,95 4,61 -0,66 11 2,22 4,11 -1,89 12 2,94 4,06 -1,12 

12 3,20 4,17 -0,97 9 3,84 4,47 -0,63 16 1,48 3,26 -1,78 9 3,35 4,34 -0,98 

7 3,70 4,53 -0,83 8 3,89 4,53 -0,63 18 2,04 3,74 -1,70 7 3,32 4,28 -0,95 

9 3,67 4,47 -0,80 7 3,79 4,37 -0,58 8 2,37 4,04 -1,67 8 3,43 4,35 -0,92 

6 4,17 4,67 -0,50 13 3,92 4,47 -0,55 3 1,56 3,15 -1,59 19 2,93 3,82 -0,90 

1 4,23 4,70 -0,47 17 3,61 4,11 -0,50 1 2,67 4,22 -1,56 11 3,29 4,14 -0,85 

8 4,03 4,50 -0,47 19 3,37 3,87 -0,50 9 2,56 4,07 -1,52 1 3,68 4,43 -0,75 

14 3,00 3,37 -0,37 12 3,55 4,03 -0,47 17 2,41 3,93 -1,52 6 3,74 4,47 -0,73 

11 3,77 4,10 -0,33 3 3,34 3,79 -0,45 7 2,48 3,93 -1,44 17 3,29 3,98 -0,68 

4 3,70 4,00 -0,30 11 3,87 4,21 -0,34 10 2,70 4,15 -1,44 14 2,57 3,25 -0,68 

10 3,97 4,23 -0,27 14 3,16 3,50 -0,34 14 1,56 2,89 -1,33 10 3,58 4,26 -0,68 

13 3,93 4,17 -0,23 10 4,08 4,39 -0,32 19 2,48 3,54 -1,06 3 2,81 3,47 -0,66 

2 3,50 3,60 -0,10 4 3,58 3,84 -0,26 6 3,11 4,15 -1,04 13 3,59 4,20 -0,61 

17 3,87 3,90 -0,03 1 4,13 4,37 -0,24 13 2,93 3,96 -1,04 4 3,34 3,86 -0,52 

5 4,50 4,50 0,00 5 4,34 4,58 -0,24 4 2,74 3,74 -1,00 16 2,50 2,97 -0,47 

3 3,53 3,47 0,07 16 3,13 3,16 -0,03 5 3,19 4,11 -0,93 5 4,01 4,40 -0,39 

16 2,90 2,50 0,40 2 3,66 3,66 0,00 2 3,00 3,85 -0,85 2 3,39 3,70 -0,32 
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 Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Nota-se, a partir da Tabela 1, em relação à pizzaria 1 que os maiores Gaps  localizam-

se entre o Desempenho Esperado e o Desempenho Percebido estão nos atributos:   

estacionamento (-1,13); localização (-1,07);  música ao vivo (-1,07); instalação interna são 

visualmente atrativas (-0,97); cortesia e gentileza dos funcionários (-0,83). Isso indica que a 

empresa não atende estes atributos da forma esperada. E os menores gaps estão nos atributos: 

televisão (0,40) e bordas recheadas nas pizzas (0,07), ou seja, esses atributos estão superando 

a importância que o cliente atribui. Na Pizzaria 2, os  maiores gaps estão nos atributos: 

estacionamento (-1,28); música ao vivo (-1,26) e na aparência dos funcionários (roupas, 

cabelos) (-0,66).  

Na pizzaria 3 percebe-se que todos atributos apresentaram gaps negativos, sendo os 

maiores: música ao vivo (-2,30); instalações internas são visualmente atrativas (-1,93); 

conforto (-1,89); televisão (-1,78);  esses são os principais atributos que necessitam de 

melhoria em relação a importância atribuída.  

Por fim, na média geral das três pizzarias, os principais atributos que apresentaram 

maior gap foram: música ao vivo (-1,54); estacionamento (-1,35); instalações internas 

visualmente atrativas (-1,12) e aparência dos funcionários (-0,98), já os atributos que 

apresentaram os menores gaps entre o desempenho atual e a importância, são o sabor da 

comida (-0,39) e o rodízio de massas além de pizzas (-0,32). Isto reflete um nível satisfatório 

de desempenho de acordo com a percepção da maioria dos respondentes. 

 
2.3 MATRIZ DE IMPORTÂNCIA VERSUS DESEMPENHO 

A Figura 1 apresenta a Matriz de Importância versus Desempenho para os atributos 

estudados das 3 pizzarias.  

Legenda: 
1 Variedade em sabores de pizzas 11 Conforto das cadeiras e espaço entre mesas  
2 Rodízio de massas 12 Instalações internas visualmente atrativas 
3 Borda recheada nas pizzas 13 Limpeza 
4 Aparência dos pratos 14 Aparência externa da pizzaria 
5 Sabor da comida 15 Música ao vivo 
6 Temperatura da comida 16 Dispor de televisão 
7 Cortesia e gentileza 17 Horário de atendimento 
8 Rapidez na prestação dos serviços 18 Vagas para estacionamento  
9 Aparência dos funcionários 19 Localização 

10 Cumprimentos dos prazos     
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Figura 1 – Gráfico  Matriz de  Importância versus Desempenho da Média das 3 Pizzarias  

 Fonte: Dados e: Dados da Pesquisa. 
 

Um ponto chave na análise pela matriz de importância x desempenho é a posição das 

linhas divisórias dos quadrantes. Para efetuar tal divisão foi utilizada uma das formas proposta 

por Garver (2003), na qual a linha divisória de importância foi estabelecida em importante (3) 

e a linha divisória de satisfação foi estabelecida pela média de satisfação geral das 3 pizzarias 

com os atributos (3,12). No Quadrante I da Figura 1, encontram-se os atributos de alta 

importância e de alta satisfação, ou seja, os pontos fortes das 3 pizzarias. Nesse quadrante, 

localizaram-se os seguintes atributos: sabor da comida (5); tempero da comida servida (6); 

variedade de sabores de pizzas (1); cumprimentos dos prazos (10); limpeza da pizzaria (13); 

rapidez na prestação de serviço (8); cortesia e gentileza dos atendentes (7); aparência dos 

 
Legenda: 

1 Variedade em sabores de pizzas 11 Conforto das cadeiras e espaço entre mesas  
2 Rodízio de massas 12 Instalações internas visualmente atrativas 
3 Borda recheada nas pizzas 13 Limpeza 
4 Aparência dos pratos 14 Aparência externa da pizzaria 
5 Sabor da comida 15 Música ao vivo 
6 Temperatura da comida 16 Dispor de televisão 
7 Cortesia e gentileza 17 Horário de atendimento 
8 Rapidez na prestação dos serviços 18 Vagas para estacionamento  
9 Aparência dos funcionários 19 Localização 

10 Cumprimentos dos prazos     

Pontos fracos menores Pontos fortes menores 

Pontos fracos Pontos fortes 



ARTIGO 

 
 

 

funcionários (roupas, cabelos) (9); conforto da pizzaria (espaço entre mesas, conforto das 

cadeiras) (11); horário de atendimento (17); aparência dos pratos servidos (4); ter rodízios de 

massas além das pizzas (2). Ressalta-se que o atributo sabor da comida (5) se destaca como o 

de maior satisfação em relação às 3 pizzarias. No quadrante II, encontram-se os atributos 

considerados de alta importância e que estão com o nível de satisfação abaixo da média. Esses 

são os atributos que, segundo a Matriz de Importância versus Desempenho, necessitam de 

melhorias: conveniência e espaço para estacionamento de veículos (18); aparência externa da 

pizzaria (14); borda recheada nas pizzas (3); localização (19) e as instalações internas são 

visualmente atrativas (12). O atributo televisão (16) é o que se apresenta com um nível de 

satisfação atual mais baixo, porém é um atributo que não tem muita importância para os 

clientes. 

Figura 2 –Matriz de  Importância versus Desempenho  - Pizzaria 1.  
 

 
 

Legenda: 
1 Variedade em sabores de pizzas 11 Conforto das cadeiras e espaço entre mesas  
2 Rodízio de massas 12 Instalações internas visualmente atrativas 
3 Borda recheada nas pizzas 13 Limpeza 
4 Aparência dos pratos 14 Aparência externa da pizzaria 
5 Sabor da comida 15 Música ao vivo 
6 Temperatura da comida 16 Dispor de televisão 
7 Cortesia e gentileza 17 Horário de atendimento 
8 Rapidez na prestação dos serviços 18 Vagas para estacionamento  
9 Aparência dos funcionários 19 Localização 
10 Cumprimentos dos prazos     

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pontos fracos menores Pontos fortes menores 

Pontos fracos Pontos fortes 
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 Em relação à pizzaria 1, Figura 2, localizaram-se no quadrante II os seguintes atributos 

a serem melhorados: instalações internas são visualmente atrativa (12), conveniência e espaço 

para estacionamento de veículos (18), localização (19), rodízios de massas além das pizzas 

(2), borda recheada nas pizzas (3) e a aparência externa da pizzaria (14).  Já no quadrante I, 

representando os pontos fortes localizam-se os seguintes atributos: sabor da comida (5), 

variedade de sabores de pizzas (1), tempero da comida servida (6), rapidez na prestação de 

serviço (8), cortesia e gentileza dos atendentes (7), aparência dos funcionários (roupas, 

cabelos) (9), conforto da pizzaria (espaço entre mesas, conforto das cadeiras) (11), 

cumprimentos dos prazos (10), limpeza da pizzaria (13), aparência dos pratos servidos (4) e o 

horário de atendimento (17). Os pontos fracos menores os quais tem menor importância para 

os respondentes são os atributos música ao vivo (15) e dispor de televisão (16). 

Figura 3 –Matriz de  Importância versus Desempenho  - Pizzaria 2.   

 
Legenda: 

1 Variedade em sabores de pizzas 11 Conforto das cadeiras e espaço entre mesas  
2 Rodízio de massas 12 Instalações internas visualmente atrativas 
3 Borda recheada nas pizzas 13 Limpeza 
4 Aparência dos pratos 14 Aparência externa da pizzaria 
5 Sabor da comida 15 Música ao vivo 
6 Temperatura da comida 16 Dispor de televisão 
7 Cortesia e gentileza 17 Horário de atendimento 
8 Rapidez na prestação dos serviços 18 Vagas para estacionamento  
9 Aparência dos funcionários 19 Localização 

10 Cumprimentos dos prazos     
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pontos fracos menores Pontos fortes menores 

Pontos fracos 

Pontos fortes 
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  Análisando-se a Figura 3, se constata que os pontos fortes localizados no quadrante II, 

os atributos são: sabor da comida (5), tempero da comida servida (6); rapidez na prestação de 

serviço (8); aparência dos funcionários (roupas, cabelos) (9); limpeza da pizzaria (13); 

variedade de sabores de pizzas (1); cumprimentos dos prazos (10); cortesia e gentileza dos 

atendentes (7); conforto da pizzaria (espaço entre mesas, conforto das cadeiras) (11); horário 

de atendimento (17); instalações internas são visualmente atrativa (12); aparência dos pratos 

servidos (4) e rodízios de massas além das pizzas (2).  A prioridade de melhoria nos pontos 

fracos localizado no quadrante I são os atributos: localização (19); borda recheada nas pizzas 

(3), aparência externa da pizzaria (14) e  televisão (16). Os atributos música ao vivo (15) e 

televisão (16). Localizados no quadrante III, estão os pontos fracos menores, ou seja, é um 

dos pontos fracos da pizzaria e têm importância secundária em relação ao seu desempenho. 

Figura 4 – Gráfico da Matriz de  Importância versus Desempenho  - Pizzaria 3. 
 

 
Legenda: 

1 Variedade em sabores de pizzas 11 Conforto das cadeiras e espaço entre mesas  
2 Rodízio de massas 12 Instalações internas visualmente atrativas 
3 Borda recheada nas pizzas 13 Limpeza 
4 Aparência dos pratos 14 Aparência externa da pizzaria 
5 Sabor da comida 15 Música ao vivo 
6 Temperatura da comida 16 Dispor de televisão 
7 Cortesia e gentileza 17 Horário de atendimento 
8 Rapidez na prestação dos serviços 18 Vagas para estacionamento  
9 Aparência dos funcionários 19 Localização 

10 Cumprimentos dos prazos     
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pontos fracos menores Pontos fortes menores 

Pontos fracos Pontos fortes 
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 Em relação à Figura 4, a pizzaria 3 obteve menor média de satisfação  em comparação 

com as outras  pizzarias. No quadrante II, pontos fracos, encontram-se os atributos: conforto 

(11); instalações internas são visualmente mais atrativas (12); estacionamento (18); televisão 

(16) e borda recheada nas pizzas (3); como atributos que pode ser melhorados. Os pontos 

fortes estão sãos os atributos: sabor da comida (5); temperatura da comida (6); rodízio de 

massas além de pizzas (2); limpeza (13); cumprimentos dos prazos  (10);  variedade em 

sabores de pizzas  (1);  aparência dos funcionários (9); rapidez na prestação de serviço (8); 

horário de atendimento (17);  cortesia e gentileza (7);  aparência dos pratos  (4) e a localização 

(19).  

 
4.4 Pontos Fortes, Pontos fracos e Sugestões de Melhorias 
 
Tabela 5 - Pontos Fortes das Pizzarias. 

Pizzaria 1 Total Pizzaria 2 Total Pizzaria 3 Total 
Bom atendimento 11 Bom atendimento 15 Simpatia 4 
O sabor da pizza 6 O sabor da pizza 6 Variedade nos sabores 4 
Variedade dos sabores 6 Variedade dos sabores 6 Sabor da pizza 3 
Qualidade da pizza 4 Qualidade da Pizza 4 Atendimento 3 
Ambiente agradável 4 Ambiente agradável 4 Ambiente limpo 3 
Ambiente limpo 2 Limpeza 2 Brinquedos 1 
Rapidez 2 Rapidez 2 Rodízio 1 
Pizza ótima 1 Preço justo 1 Buffet 1 
Serviços prestados 1 Serviços prestados 1 Nome 1 
Ótimo espaço 1 Localização 1 Qualidade dos produtos 1 
Alimento fresco 1   Rapidez no atendimento 1 
    Preço acessível 1 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
É possível verificar por meio da Tabela 5, que os pontos fortes nas pizzarias são: Na 

pizzaria 1: o bom atendimento; o sabor; variedade dos sabores; ambiente agradável e 
qualidade. Já na pizzaria 2 são destacados: bom atendimento; o sabor da pizza, variedade de 
sabores, qualidade da pizza, ambiente agradável. E, para  a pizzaria 3, simpatia; variedade nos 
sabores; sabor da pizza; atendimento e limpeza do ambiente. 
 
Tabela 6 – Pontos Fracos das Pizzarias. 

Pizzaria 1 Total Pizzaria 2 Total Pizzaria 3 Total 
Falta de atenção do atendentes 5 Demora no atendimento 4 Atendimento 3 
Antipatia 5 Localização 3 Distância 1 
Fachada 4 Falta de atenção do atendente 2 Atrasos nos serviços 1 
Demora no atendimento 3 Troca de pedido 2 Pouca variedade de massas 1 
Localização 3 Falta de cardápio online 2 A diminuição dos recheios  1 
Bebida quente 2 Estacionamento 2 Atendentes antipáticos 1 
Estacionamento 2 Falta de iluminação 2 Limpeza 1 

Continua... 
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...continuação 
Poucos funcionários  2 Poucos funcionários  2 Garçons desanimados 1 
Valor Alto 1 Bebida quente 1  Sabor das pizzas 1 
Variedade de bebida 1 Variedade 1   
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Por meio da Tabela 6, destaca-se como principais pontos fracos: Na pizzaria1: falta de 
atenção de atendentes; antipatia; fachada; demora no atendimento e localização. Já na pizzaria 
2 são destacados: demora no atendimento e localização. E, para a pizzaria 3, atendimento. 
 
Tabela 7-  Sugestões de melhoria. 

Pizzaria 1 Total Pizzaria 2 Total Pizzaria 3 Total 
Espaço para crianças 7 Mais sabores de pizza 3 Mais recheio nas pizzas 3 
Mais sabores de pizza 6 Contratar mais funcionários 2 Mais simpatia da caixa 2 
Iluminação externa 4 Ar condicionado 1 Melhorar atendimento 2 

Fazer buffet de massas 3 
Atenção no pedido do 
cliente 1 Pepino menos azedo 1 

Ar condicionado 1 Rapidez no atendimento 1 Atenção com os clientes 1 
Observar o pedido do cliente 1 Iluminação externa 1 Ambiente climatizado 1 
Aumentar a quantidade de  
morango na pizza doce 1 

Aumentar a quantidade de 
morango na pizza doce 1 Mais funcionários 1 

Promoções 1 Promoções 1   

Atender pedidos online 1 
Estender o horário de 
entrega  1   

Estacionamento 1 Explicação dos pratos 1   
Aumentar a variedade de 
bebidas 1 Atender pedidos online 1   
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

É possível verificar por meio da Tabela 4, que as sugestões de melhoria em destaque 

são: Na pizzaria1: espaço para crianças; mais sabores de pizza; iluminação externa e fazer 

buffet de massas. Já na pizzaria 2 são reivindicados: mais sabores de pizza e contratar mais 

funcionários.  e, para  a pizzaria 3: mais recheio nas pizzas; mais simpatia do caixa e melhorar 

atendimento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pizzaria 1 deveria investir no ambiente interno e externo, visto ter uma aparência 

tradicional, sem iluminação aconchegante e indireta. Adicionalmente poderia inovar a borda, 

incluindo recheio, e ofertar rodízio de massas. Em relação à pizzaria 2, ofertar borda recheada 

também poderia ser uma solução para incrementar o produto.  Aparência externa da pizzaria 

não chama a atenção dos clientes. Também há algum problema com a presença da televisão 

que pode estar incomodando os clientes. Em relação ao estacionamento que fica na própria 

rua, há problemas, pois se localiza enfrente a uma faculdade e em dias de movimento faltam 
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vagas. Na pizzaria 3, poder-se-ia priorizar o conforto mensurado pelo espaço entre mesas e 

cadeiras. Outra questão prioritária consiste na melhoria do visual interno que poderia ser mais 

aconchegante. A televisão está com um desempenho abaixo da média, necessita averiguar 

porque o desempenho deste desempenho, pois também parece estar incomodando os clientes. 

Em relação ao estacionamento, em dias de eventos este fica lotado. Com música ao vivo, 

nenhuma das três pizzarias trabalham, o que poderia se tornar um atrativo.  
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