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EPÍGRAFE 
 
“Se o dinheiro for sua esperança de independência, você jamais 

terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de 

sabedoria, de experiência e competência” Henry Ford



RESUMO 
 
O presente estudo tem por objetivo descobrir os níveis de satisfação dos clientes da empresa 
Plasbil Revestimentos. Trata-se de um estudo de caso, onde os dados foram coletados de forma 
qualitativa, através de um questionário destinado aos duzentos maiores clientes da empresa, que 
representam 36,08% de seu faturamento, servindo como ferramenta de avaliação para descobrir os 
pontos fortes e fracos da Plasbil, além de identificar possíveis melhorias que a empresa pode 
realizar. A pesquisa foi enviada aos clientes por e-mail, na qual cem responderam a pesquisa, 
tendo uma amostra de 50% do total de entrevistados. Com a constante mudança das necessidades 
dos clientes, as empresas buscam novas maneiras para descobrir suas necessidades e criar 
métodos para satisfazê-las. Para que essas informações sejam identificadas, são aplicadas 
pesquisas de satisfação. As organizações devem focar principalmente no bem-estar de seus 
clientes. O atendimento e a oferta de produtos de qualidade são os principais agentes que 
contribuem para a satisfação dos clientes. Se a empresa unir bom atendimento e produtos que 
atendam as pretensões de seus consumidores, o cliente se sentirá satisfeito e voltará a adquirir 
produtos da empresa. 
 
Palavras-Chave: Clientes, Satisfação, Atendimento, Qualidade.  



ABSTRACT 
 

 
This study aims to find out the levels of customer satisfaction of Plasbil coatings company. It is a 
case study where the data were collected qualitatively, through a questionnaire for two hundred 
largest customers of the company, representing 36.08% of its revenues, serving as an evaluation 
tool to discover the strengths and weaknesses of Plasbil and identify possible improvements that 
the company can accomplish. The survey was sent to customers by email, in which a hundred 
responded to the survey, with a sample of 50% of respondents. With the ever-changing customer 
needs, companies seek new ways to discover their needs and create methods to satisfy them. For 
this information to be identified, they are applied satisfaction surveys. Organizations should focus 
primarily on the well-being of their clients. The service and the supply of quality products are the 
main actors that contribute to customer satisfaction. If the company together good service and 
products that meet the aspirations of its consumers, customers will feel satisfied and come back to 
buy the company's products. 
 
Keywords: Customer Satisfaction, Service, Quality 
.
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1 INTRODUÇÃO  
 

No cenário atual, há uma grande concorrência entre as empresas. Dessa forma, para 

atrair clientes, estas devem descobrir as principais necessidades e desejos dos mesmos, 

criando alternativas para satisfazê-las, visando aumentar sua competitividade no mercado e 

gerar mais lucro.  

Os clientes buscam satisfazer seus desejos e necessidades por meio da compra de um 

determinado produto. Para realizá-lo, os clientes buscam no mercado os produtos que melhor 

se adequem as suas necessidades. Nesse caso, cabe às organizações descobrir quais são as 

necessidades que os clientes possuem e adequá-las a seus produtos, buscando atrair os clientes 

para a empresa. 

A satisfação pode ser percebida quando se adquire um produto ou serviço. A 

satisfação dos clientes é alcançada por meio de várias ações da empresa, oferecendo 

principalmente produtos e serviços de qualidade, além de preços e prazos de pagamento 

acessíveis.  

As empresas que investem na satisfação e lealdade dos clientes conduzem a uma 

maior competitividade da empresa, gerando assim, reflexos positivos nos resultados 

financeiros e no nível de desempenho.  

Conhecer os níveis de satisfação dos clientes é um dos principais passos para planejar 

as estratégias de marketing e de vendas. A empresa deve ter conhecimento sobre as principais 

necessidades e desejos dos consumidores, contribuindo com o aperfeiçoamento e crescimento 

constante da empresa, alcançando maior lucratividade e maior poder de mercado. 

A pesquisa tem por objetivo medir os níveis de satisfação dos clientes da empresa 

Plasbil Revestimentos com o composto mercadológico da empresa, além de indicar sugestões 

de melhorias para a empresa. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
A satisfação dos clientes é uma das principais ferramentas para a retenção e 

fidelização de clientes nas empresas. Quando a empresa satisfaz as necessidades de seus 

consumidores, os mesmos retornam a adquirir produtos da empresa, por terem suas 

necessidades atendidas. 

A satisfação, aliada a um bom atendimento, conhecimento das preferências dos 

clientes, é a principal fonte de retorno dos mesmos. Os clientes estando satisfeitos, divulga a 
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empresa para a sociedade com que convivem, fazendo com que a empresa seja mais 

conhecida no mercado. 

 Diante disso, as empresas devem rever constantemente suas estratégias de marketing, 

para que possam sempre estar atualizadas com as mudanças do mercado e das necessidades de 

seus clientes, sendo, dessa forma, uma empresa inovadora e que satisfaz os desejos de seus 

consumidores. 

 Para a Plasbil Revestimentos é de grande importância buscar alternativas para cada 

vez mais atender melhor seus clientes, satisfazendo suas necessidades e desejos, garantindo 

sua fidelização com a empresa. Diante disso, é feito o seguinte questionamento: 

 “Qual é o nível de satisfação dos clientes da empresa Plasbil Revestimentos em 

relação a seu composto mercadológico?” 

 
 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar o nível de satisfação dos duzentos maiores clientes da Plasbil 

Revestimentos no ano de 2015, quanto ao seu composto mercadológico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  Identificar o nível de satisfação em relação à qualidade dos produtos, 

apresentação após estarem instalados e manuais de instrução; 

 Identificar o nível de satisfação em relação ao atendimento comercial interno e 

externo. (Qualidade no atendimento, periodicidade de visitas, resolução de 

problemas, confiabilidade e sensibilidade nas negociações, assistência técnica por 

telefone ou e-mail); 

 Identificar o nível de satisfação dos clientes em relação à logística de entregas dos 

produtos.  (Qualidade das embalagens na hora da entrega, cuidado ao descarregar os 

produtos, agilidade, cortesia e bom relacionamento do motorista na entrega); 

 Oferecer sugestões de melhoria à empresa, de acordo com as respostas dos 

entrevistados. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Com as constantes mudanças do mercado e o aumento da concorrência, as empresas 

buscam cada vez mais aperfeiçoar seus processos e produtos, visando alcançar a satisfação de 

seus clientes. Para verificar se a empresa está satisfazendo seus clientes, podem ser feitas 

pesquisas de satisfação. Com os resultados obtidos, as empresas conseguem criar estratégias 

de retenção e fidelização dos mesmos. 

Os clientes buscam ter sempre suas necessidades sanadas, e, para isso ser possível, 

precisam ter seus gostos e preferências desvendados. Com a pesquisa de satisfação, é possível 

identificar os pontos positivos e negativos da empresa. A partir das fragilidades identificadas 

pela pesquisa, podem ser feitas análises internas e externas com o propósito de sugerir 

melhorias, excluir as fraquezas existentes e obter crescimento. 

 O bom atendimento aos clientes aliado a produtos de qualidade e logística eficaz são 

as principais fontes de satisfação e de retenção dos clientes. Tendo suas expectativas 

alcançadas e satisfeitas, os clientes continuam comprando e também colaboram para aumentar 

a divulgação dos produtos e serviços da empresa, através do marketing boca a boca. Além 

disso, podem dar sugestões de melhorias para a empresa. 

Para a Plasbil Revestimentos, a aplicação da pesquisa de satisfação poderá trazer 

resultados satisfatórios, pois serão aplicadas para seus duzentos maiores clientes, em relação a 

faturamento e volume de compra. Torna-se mais viável entrevistar esses clientes, pois os 

mesmos ocupam a maior parte do mercado em sua região de localização, além de serem os 

clientes responsáveis por 36,08% do faturamento anual da empresa. 

Com este trabalho, será possível identificar os níveis de satisfação dos maiores 

clientes da Plasbil Revestimentos, possibilitando identificar seus pontos fortes e fracos, 

criando estratégias que possibilitem a melhoria das fragilidades encontradas e o 

fortalecimento das eficácias identificadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

Para que uma empresa seja bem administrada, seus gestores devem ter os 

conhecimentos administrativos básicos. A administração pode ser descrita como responsável 

por orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo objetivando alcançar seus objetivos. 

Segundo Chiavenato (2000, p. 6), “a tarefa básica da administração é conseguir fazer 

as coisas por meio das pessoas e dos recursos disponíveis de maneira eficiente e eficaz.” Para 

que isso seja possível, os administradores devem conhecer e dominar várias técnicas de 

trabalho, que podem ser oriundas dos mais variados conceitos administrativos, como, por 

exemplo, gestão de pessoas, marketing e vendas. 

Com isso, administração pode ser compreendida como um conjunto de ações que 

visam alcançar os objetivos gerais da empresa e de seus colaboradores. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

As empresas têm como principal objetivo obter lucros satisfatórios e constantes. Para 

isso ser feito deve ter-se a colaboração de todas as partes envolvidas no processo, visando 

atingir suas metas e objetivos estipulados. Além disso, os gestores devem criar estratégias 

administrativas que conseguiam atingir os objetivos propostos no menor tempo possível e 

pelo menor custo. 

Para auxiliar nesse processo, a administração de marketing pode ser utilizada. Ela é 

capaz de criar análises nos mais variados mercados e áreas de atuação, planejar, organizar e 

aplicar programas e processos em prol de atingir os objetivos almejados pela empresa. 

Para Churchill e Peter (2012, p. 20), “administração de marketing é o processo de 

estabelecer metas de marketing para uma organização e planejar, implementar e controlar as 

estratégias para alcançá-las.”   

Segundo Silva (2009, p. 39) “Administração de marketing é o processo de 

planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de bens, serviços e 

ideias para criar trocas com grupos-alvos que satisfaçam os consumidores e os objetivos 

organizacionais”. 

A administração de marketing atua no processo de planejamento e execução de 

estratégias de marketing, direcionado, principalmente, ao estudo dos clientes das empresas, 

dando ênfase em seus comportamentos, preferências de mercado, além de identificar suas 

necessidades. 
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  As empresas devem estar em constante mudança, atualizando seus processos e 

produtos, com o objetivo de atingir as expectativas dos clientes. Para isso, o administrador 

deve manter equilibradas as intenções dos clientes e as metas empresariais, criando estratégias 

para que ambos objetivos sejam atingidos. 

 

2.3 CONCEITOS SOBRE MARKETING 

O marketing deve ser conhecido e entendido por todos os profissionais. Porém os 

profissionais de gestão negócios e vendas devem ter domínio total do assunto, pois são os 

responsáveis por ter conhecimento sobre as principais ações e funções do marketing, além de 

identificar as necessidades de seus clientes, para que sejam feitas estratégias e planos de 

melhoria para a empresa. 

Segundo Churchill e Peter (2012, p. 5), a American Marketing Association propõe o 

marketing como, “o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, 

promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais”. 

De acordo com Las Casas (2007 p.15) “Marketing é a área do conhecimento que 

engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 

desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos da 

organização ou indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que 

essas relações causam no bem-estar da sociedade”. 

Pode-se dizer que o marketing é peça-chave nas empresas, pois tem participação 

fundamental na descoberta das necessidades e desejos dos clientes, além de, por meios dos 

4Ps do marketing, definir como o produto será apresentado para o cliente, desde seu designer 

até o preço final das mercadorias.  

Especificando as funções do marketing, Kotler e Keller (2012, p. 4) afirmam que 

“marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos de valor entre si”.  

Em contrapartida, Peter (2000, p.4) aponta que “marketing é o processo de planejar e 

executar a definição do preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços com o intuito 

de criar trocas que atendam metas individuais e organizacionais”. 

O marketing é usado também para criar estratégias que beneficiem tanto a empresa 

quanto a seus clientes. Afirmando a ideia apresentada, Honorato (2004, p. 4) fala que “a 

essência do marketing está no processo de troca. Ao se identificarem desejos ou necessidades, 

busca-se satisfazê-los, comprando produto ou serviço de quem tem para vender, 
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estabelecendo, assim, uma troca na qual organizações e clientes, empresas ou consumidores, 

participam”. 

O marketing tem grande influência nas vendas da empresa, pois tem participação em 

várias etapas do produto, além de identificar as necessidades dos clientes. Além disso, pode 

promover pesquisas sobre o posicionamento de mercado de seus concorrentes. Com esses 

dados, a empresa poderá obter quais são os pontos fortes e fracos de seu concorrente e, 

usando o mix de marketing, criar estratégias de diferenciação, objetivando atrair mais clientes 

para a empresa. 
“É raro que uma organização seja a única fornecedora de um determinado 

produto ou serviço. Por este motivo, os profissionais de marketing precisam 
descobrir o que seus concorrentes estão fazendo e prever o que eles podem fazer no 
futuro. Essas atividades referem-se ao ambiente competitivo, ou seja, todas as 
organizações que poderiam potencialmente criar valor para os clientes de uma 
organização. O objetivo último da análise do ambiente competitivo é ajudar as 
organizações a desenvolverem uma vantagem competitiva, a capacidade de ter um 
desempenho melhor do que os concorrentes na oferta de algo que o mercado 
valorize.” (CHURCHILL, 2012, p. 49).   

 
Mas para que os resultados sejam alcançados, a empresa deve dispor de profissionais 

de marketing totalmente capacitados para realizar suas funções, pois o marketing requer 

investimentos e se não for bem administrados por seus profissionais, podem acarretar em 

prejuízos, podendo ser financeiros ou tendo o número de clientes reduzido. 

Portanto, o marketing tem como objetivos estudar as necessidades dos clientes e de 

sua própria empresa, criando estratégias que harmonizem ambas as partes, gerando lucros 

para a empresa e satisfazendo seus clientes. 

 

2.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

O marketing de relacionamento é basicamente manter-se em contato com seu cliente, 

oferecendo ajuda, atendendo suas necessidades e auxiliando no esclarecimento de suas 

possíveis dúvidas. 

Segundo Gordon (1999, p.31) por marketing de relacionamento entende-se como o 

“processo contínuo de criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria”. Com o contato 

constante, feito da forma certa, a empresa entra na mente do cliente, fazendo o cliente voltar a 

comprar os produtos da empresa. 

De acordo com Kotler e Armstrong (1998, p. 397), o marketing de relacionamento 

denota “criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos”. 

Em outro entendimento, Stone (1992, p. 20) afirma que marketing de relacionamento é “a 



17 
 

utilização de uma ampla gama de abordagens de marketing, vendas, comunicação, serviço e 

atendimento ao cliente para identificar os clientes individuais de uma empresa e os clientes 

que ela possui, e gerenciar esse relacionamento para beneficiar os clientes e a própria 

empresa”. 

Já para Vavra (1993, p. 47), acredita que marketing de relacionamento é quando “a 

ênfase é o reconhecimento da importância de tratar cada cliente individualmente e conduzir 

negócios de forma totalmente sob medida, não importando o tamanho da empresa”. 

Tendo um bom relacionamento com seus clientes a empresa adquire vantagem 

competitiva, pois consegue atender individualmente cada cliente da empresa, sabendo de suas 

necessidades e anseios. Com esses dados, a empresa consegue tomar decisões a partir da visão 

do cliente, trazendo diferenciação da concorrência e, por consequência, a retenção dos clientes 

na empresa. 
 É fato que as empresas focadas em relacionamento com seu público 

tendem a ter melhores resultados em geral, pois elas contam com clientes fixos e que 
muitas vezes se tornam advogados e defensores da marca. Exemplos de grandes 
empresas podem ser citados, como é o caso da Coca-Cola. Você já viu alguma 
propaganda da marca vendendo o produto? Nunca! A Coca-Cola trabalha todas as 
suas ações visando relacionar-se com seus clientes, trazendo conceitos de bem estar, 
felicidade, amizades,  relacionamento! Trazer o sentimento para a marca é a melhor 
maneira de humanizar a mesma e torná-la mais próxima de seu público. 
(Emailmarketing, 2014) 

 
Portanto, o marketing de relacionamento tem o objetivo de identificar e conhecer o 

cliente da empresa, criando um relacionamento permanente e lucrativo, beneficiando ambas 

as partes relacionadas. Com isso, a empresa retém sua carteira de clientes e aumenta a 

possibilidade de receber novos clientes. 

 

2.5 MIX DE MARKETING 

As empresas devem cada vez mais aproximar as relações com seus clientes, descobrir 

suas necessidades, desejos, pretensões e expectativas com os produtos da empresa. Caso haja 

alguma necessidade da clientela a ser satisfeita, a empresa deve analisar em quais são os 

pontos que necessitam ser aperfeiçoados e se há recursos para que sejam feitas as mudanças 

necessárias. 

A começar por uma análise, a empresa pode encontrar meios que possam adequar as 

necessidades dos clientes à capacidade da econômica e produtiva da empresa, gerando uma 

relação harmoniosa entre as partes. Além disso, podem ser obtidas as principais características 

positivas do produto, pelo ponto de vista do cliente. Para que isso se torne possível, é 

fundamental que a empresa desenvolva o mix de marketing em seus processos.  
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O mix de marketing, mais conhecido por 4Ps, são os quatro elementos principiais 

envolvidos em qualquer estratégia de marketing, que são: produto, preço, praça e promoção. 

Segundo Kotler (1998), o mix de marketing pode ser definido como: 
Um conjunto de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza 

para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. Assim, o mix de marketing 
consiste em todas as ações da empresa com a intenção de influenciar a demanda de 
seu produto. As várias possibilidades podem ser reunidas em quatro grupos de 
variáveis, conhecidas como quatro p’s: produto, preço, promoção e praça 
(KOTLER, 1998).  

 

A figura abaixo demonstra como produto, preço, praça e promoção trabalham em 

torno do mercado-alvo: 

 

 
     Figura 1: 4ps do Marketing 
     Fonte: Falando em Marketing 

 

Sendo empregados em conjunto, os 4’ps do marketing conseguem identificar vários 

pontos sobre o mercado e também sobre as necessidades de seus clientes. A partir disso, a 

empresa pode criar estratégias que consigam superar as necessidades identificadas. 

 

2.5.1 Produto 

Produtos podem ser classificados como bens materiais. São criados de acordo com as 

necessidades desejos de seus clientes. Segundo Kotler e Armstrong (1998) produto é qualquer 

coisa oferecida para o mercado, objetivando que o mesmo seja consumido e que possa 

satisfazer as necessidades ou desejos de seus consumidores. 
Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado 

para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 
necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis. Definimos 
amplamente, incluem objetos físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, 
organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades. (KOTLER e 
ARMSTRONG, 2007 p. 200). 
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Os produtos são divididos em dois tipos: consumo e organizacionais. Dando enfoque 

principal nos produtos de consumo, de acordo com Kotler (2000), podem ser 

classificados em: 

 Produtos de conveniência: são artigos que o consumidor geralmente compra 

com frequência e esforços mínimos. São também os produtos com menor custo de 

aquisição. 

Exemplo: produtos de higiene e alimentícios 

 Produtos de compra comparada: são produtos comprados com menor 

frequência. São os produtos com maior custo e os que mais sofrem comparação com 

concorrentes 

Exemplo: Eletrodomésticos e eletroeletrônicos.  

 Produtos de especialidade: são artigos de consumo que são diferenciados em 

algum aspecto. Tem alto custo aquisitivo 

Exemplo: Carros de Luxo, iates etc.; 

 Produtos não procurados: são produtos de consumo que o comprador não 

conhece ou não procuram por seus serviços 

Exemplo: seguros de vida 

Em alguns casos, dependendo da estratégia de marketing adotada, um mesmo 

produto pode pertencer a duas ou mais classes, para que se possa atingir as mais variadas 

classes de consumo. 

Portanto, os produtos são um conjunto de bens tangíveis e intangíveis que são 

criados para serem oferecidos aos consumidores, com objetivo de satisfazer suas necessidades 

e gerar lucros para a empresa.  

 

2.5.2 Preço 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 411), “o preço é o único elemento do mix de 

marketing que gera receita, os outros elementos geram custos, também informa ao mercado o 

posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca”. Além disso, no 

mix de marketing, o preço do produto é um dos principais elementos responsáveis pela 

participação de mercado de uma empresa e por sua rentabilidade.  

Para Assaf (1997 p.15), “tendo uma política eficiente de preços, as empresas podem 

atingir os objetivos de lucro, crescimento no longo prazo, etc.”. Já para Santos (1994 p. 17), 



20 
 

“o preço de venda de um produto qualquer é formado pelos seus custos marginais e pela sua 

margem de contribuição, composta dos custos estruturais fixos e do lucro”. 

A definição do preço do produto é uma tarefa que exige conhecimento sobre todos os 

custos empresariais e a porcentagem de lucro desejada, para que seja calculado de forma 

correta, não gerando prejuízos para a empresa. Porém, o preço não deve ser muito alto, a 

modo de ficar acima do preço médio de mercado, tendo por consequência a desmotivação do 

cliente a comprar os produtos de sua empresa. 

A estratégia de preços influencia o comportamento de compra quando o 
consumidor está avaliando alternativas e chegando a uma decisão. Muitas vezes, os 
consumidores dão preferência a um produto mais barato, pois podem pensar em 
comprar um determinado bem porque ele está em liquidação ou porque possuem um 
cupom de desconto para aquela marca (CHURCHILL, 2012, p. 168). 

O preço é um dos principais fatores determinantes na hora da decisão da compra. 

Muitos clientes optam por produtos com preço mais baixo, não levando em conta a qualidade 

do produto. Portanto, o preço do produto deve ser calculado de acordo com o valor que o 

cliente pretende pagar e a qualidade que o mesmo possui. 

 

2.5.3 Praça ou Ponto de Distribuição 

Todas as empresas objetivam vender seus produtos a seus consumidores. Para isso, é 

necessário que haja um planejamento de distribuição, firmando como, quando e onde os 

produtos devem ser comercializados. Juntamente a um preço acessível, o produto deve estar 

sempre disposto ao cliente, para que o mesmo possa adquirí-lo no momento que desejar. 
A estratégia do profissional de marketing para tornar um produto 

disponível pode influenciar a decisão de quando os consumidores encontrarão tal 
produto. Um produto amplamente disponível irá entrar no conjunto de mais 
consumidores. A disponibilidade é especialmente importante para a tomada de 
decisão rotineira ou limitada. Alguns consumidores estarão dispostos a atravessar a 
cidade para conseguir o melhor preço para sua marca favorita. (CHURCHILL 2012 
p. 168) 

 
 

A praça refere-se ao local onde o produto será comercializado ou distribuído. Seus 

canais de distribuição dos produtos pode ser classificado como uma rede de órgãos e 

instituições que, que em combinação, buscam levar os produtos para onde os clientes 

necessitam. Em alguns casos, essa distribuição dos materiais pode passar por um ou mais 

pontos de venda, que podem ser chamados de intermediários. 

Kotler (1998) afirma que “a existência de intermediários se justifica pelo aumento da 

eficiência no processo quando há um grande número de fornecedores e/ou clientes”, com eles 
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ocorre uma diminuição nos processos de manipulação e transação de mercadoria, facilitando a 

relação entre produtores e consumidores. 

Existem vários canais de distribuição, que podem ser resumidos na figura 2: 

 

 
  Figura 2: Exemplos de canais de distribuição 
  Fonte: Logística no dia a dia 

  

Portanto, a praça ou ponto de distribuição deve preocupar-se com o modo de 

distribuição do produto para seus consumidores, sendo sempre facilmente acessível aos 

clientes, na hora e no mento que seus clientes desejarem. 
 

 

2.5.4 Promoção 

De acordo com Costa e Talarico (1996, p. 51), “a empresa deve comunicar-se com 

seus públicos de maneira eficaz, suficiente, impactual e persuasiva, obedecendo a um 

planejamento, coerente com os objetivos mercadológicos traçados, e utilizando às estratégias 

de comunicação mais adequadas aos objetivos”. De fato, o produto tem que tornar-se único na 

mente do cliente. Para isso, a empresa pode utilizar os meios de divulgação dos produtos 

como estratégia de diferenciação. 

Promoção se entende a forma que a empresa deve portar-se perante seu cliente, 

objetivando promover a venda de um produto. Para desenvolvê-la, a empresa pode utilizar os 

meios internos e externos de marketing, promovendo seu produto através de propagandas, 

merchandising e promoção de vendas. 

Porém, existem diferenças entre promoção e propaganda, a qual interferem 

diretamente na criação da estratégia. 
“A promoção de vendas consiste em um conjunto de ferramentas de 

incentivo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior quantidade 
de produtos por parte do consumidor. Enquanto a propaganda oferece uma razão 
para comprar, a promoção de vendas oferece um incentivo” (KOTLER; KELLER 
2012 p. 556). 
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Segundo a ideia citada, a promoção e propaganda tem o objetivo de fazer com que o 

consumidor compre o produto ofertado, porém a promoção mais direcionada a parte do 

produto e a propaganda diretamente ao cliente, oferecendo quais serão os benéficos que o 

cliente terá ao comprar o produto. 

Enfim, a promoção e seus meios de divulgação do visam apresentar ao cliente o 

produto da empresa, trazendo para consumidor quais serão os benefícios trazidos ao comprar 

o produto, objetivando cativar o cliente adquirir os produtos da empresa. 

 

2.6 CLIENTES 

Atualmente, os vários nichos de mercado enfrentam uma grande concorrência. Com as 

mais variadas diversidades de produtos e preços, é cada vez mais exigido as empresas criar 

estratégias de diferenciação de seus concorrentes para que se sobressaiam no mercado, 

objetivando atrair novos clientes. 

As empresas são bem sucedidas quando investem em estratégias de marketing 

direcionadas a seus clientes, pois além de terem vantagem competitiva, conseguem 

desenvolver um bom relacionamento com eles, não apenas vendendo o produto. Dessa forma 

é criado um vínculo entre a empresa e o cliente, trazendo benefícios para ambas as partes. 

Segundo Kotler (2000, p.56) “Somente empresas centradas nos clientes são 

verdadeiramente capazes e construir clientes, e não apenas produtos, e são hábeis em 

engenharia de mercados, não apenas em engenharia de produtos”. 

Os clientes devem ser vistos como fator primordial para a empresa, pois senão 

houver compra de produtos ou a procura por eles por parte dos clientes, não há razão de uma 

empresa existir. 

Segundo Marques, (1997), existem vários tipos de clientes. Entre eles existem o 

cliente externo; da concorrência; cliente fiel e o novo cliente. Para um melhor entendimento, 

segue abaixo uma descrição sobre cada tipo de cliente: 

 Cliente Externo: Compra os produtos e serviços oferecidos, mas não faz parte da 

empresa e de seus processos. 

 Cliente da concorrência: É o cliente que compra os produtos e serviços de uma 

empresa concorrente. 

 Cliente Fiel: É o cliente que possui um vínculo permanente com a empresa, seus 

produtos e serviços. 
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 Cliente novo: É o cliente que é atraído pelo marketing, qualidade dos produtos ou 

pelo bom atendimento desenvolvido pela empresa; 

Sendo assim, os clientes devem ser a razão principal de trabalho das empresas, pois 

são eles os principais responsáveis pela empresa se manter no mercado. Além disso, são os 

clientes que trazem lucros para a empresa, por meio do consumo de seus produtos. 

 

2.7 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

A satisfação dos clientes está ligada diretamente a qualidade do produto ou serviço 

oferecido pela empresa. Além disso, a satisfação é um dos principais elementos capazes de 

fidelizar um cliente. Dessa forma, as empresas devem buscar a satisfação como forma de 

aproximação com seus clientes, objetivando estreitar suas relações comerciais. 
De modo geral, satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento 

resultante da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um 
produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não alcançar as 
expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se o 
desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 
encantado. (KOTLER; KELLER 2006 p. 142) 

 

A satisfação do cliente pode ser notada quando são comparadas as expectativas com 

o produto e o seu desempenho. Se o desempenho do produto for abaixo das expectativas do 

cliente, o mesmo ficará insatisfeito. Porém, se o produto oferecido alcançar ou superar as 

necessidades e desejos do cliente, a empresa começará a ganhar espaço no mercado. 

A empresa deve ter como um de seus objetivos principais satisfazer ou superar as 

necessidades de seus clientes, pois um cliente altamente satisfeito compra com mais 

frequência os produtos da empresa (KOTLER; KELLER 2012). Para que isso ocorra, a 

empresa deve estar constantemente aperfeiçoando seus produtos, de acordo com as 

necessidades identificadas. 

Cobra (2009, p. 24) descreve que “Satisfazer clientes significa saber o que ele quer 

ou deseja, e a grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer. Para isso, é preciso 

investir em pesquisas motivacionais e tecnológicas, além de melhorar continuamente o 

desempenho dos produtos ou serviços da organização”. 

A busca pela satisfação dos clientes deve ser contínua. Para que se tenha mais 

facilidade em atingi-la, as empresas podem optar por receber sugestões de melhoria de seus 

clientes. A utilização desta estratégia torna-se viável, pois são os clientes que utilizam os 

produtos da empresa, além de terem o conhecimento sobre quais pontos podem ser 

melhorados. Com essas informações, as empresas podem criar estratégias de melhoria 
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baseadas nas informações coletadas, deixando o produto de acordo com a necessidade de seu 

cliente. 

Portanto, atingir a satisfação do cliente torna-se vital para a empresa, pois além de 

ser um diferencial competitivo, garante o sucesso e a permanência da empresa no mercado. 

Com seus clientes satisfeitos a empresa obtém maior lucratividade, maior visão de mercado e, 

sobretudo, intensifica suas relações com sua cadeia de clientes. 

 

2.7.1 Valor percebido pelo cliente 

É notável que os clientes estão cada vez mais informados sobre o mercado, as 

empresas e seus produtos. Munidos destas informações, os consumidores buscam empresas 

que agreguem bom atendimento e qualidade nos produtos e serviços oferecidos. 

Para Kotler e Keller (2012, p. 9), “o consumidor escolhe entre diferentes ofertas 

considerando qual parece proporcionar o maior valor. O valor é a relação entre a somatória 

dos benefícios tangíveis e intangíveis proporcionados pelo produto e a somatória dos custos 

financeiros e emocionais envolvidos na aquisição do produto”. 

Os consumidores buscam constantemente por empresas que ofereçam o melhor valor 

voltado às suas expectativas. As empresas que conseguem identificar e transformar as 

expectativas de seus clientes em produtos obtém uma grande vantagem sobre seus 

concorrentes, além de satisfazer as pretensões de seus clientes. 
Os clientes avaliam qual oferta proporciona maior valor. Os clientes 

procuram sempre maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos 
envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Eles 
formulam uma expectativa de valor e agem com base nela. A probabilidade de 
satisfação e repetição da compra depende da oferta atender ou não a essa 
expectativa. (KOTLER, 2006, p. 139) 

 

Quando os clientes encontram a empresa que agregue esses valores, ficam cativados 

em procurá-la e adquirir seus produtos, estando disposto o valor que o produto lhes 

representa, de acordo com suas necessidades. 

  

2.7.2 Atendimento ao Cliente 

No mercado atual, o atendimento ao cliente deve ser considerado como fator de vital 

importância para a empresa, pois é o primeiro contato entre a empresa e o consumidor. 

Segundo Kotler (2000), o atendimento ao cliente envolve todas as ações feitas que objetivem 

apresentar ao cliente a empresa e seus produtos. Ademais, também dando respostas e soluções 

de problemas ou eventuais dúvidas, de maneira rápida e satisfatória. 
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O atendimento é essencial para o sucesso da empresa. Se for bem atendido, o cliente 

se sentirá cativado em comprar mais vezes com a empresa. Além disso, o cliente poderá 

indicar a empresa para as pessoas com que convive, aumentando a procura dos consumidores 

por ela. Porém, se o cliente não for bem atendido, o cliente buscará a concorrência e irá falar 

sobre o mau atendimento recebido as seus conviventes. 

 

2.7.3 Qualidade de produtos e serviços 

A qualidade dos produtos e serviços oferecida pela empresa é um dos principais 

fatorem que influenciam na satisfação do cliente. De acordo com a American Society for 

Quality Control, extraído de Kotler e Keller (2006 p.145): “qualidade é a totalidade dos 

atributos e características de um produto que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades 

declaradas”. 

Ainda Kotler e Keller (2006), a empresa que fornece seus produtos com qualidade, 

mantém seus clientes satisfeitos por mais tempo, podendo assim, ser denominada como uma 

empresa de qualidade. 

Enfim, a qualidade oferecida deve alcançar sempre as necessidades e expectativas 

dos clientes. Dessa forma, o cliente ficará satisfeito em adquirir os produtos, aumentando as 

chances de o cliente retornar a empresa. 

 

2.8 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Para efetuar uma boa campanha de marketing, é necessário que antes sejam analisados 

os desejos de seus consumidores, as necessidades, ações, pretensões e o comportamento 

realizado por eles. 

Kotler (1998, p. 161) diz que: “A área de comportamento do consumidor estuda 

como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e dispõem de bens, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos”. 
O campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 
satisfazer necessidades e desejos. (SOLOMON, 2011, p. 33) 

 

Observa-se que o estudo do comportamento do consumidor envolve não apenas as 

pessoas em si, mas também os grupos sociais dos quais fazem parte. Pesquisando esses 

grupos, as empresas podem observar se os clientes sofrem influências de seus grupos sociais 

na hora da compra do produto. 
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2.8.1 Processo de decisão de compra 

A decisão sobre a aquisição de um produto ou serviço ocorre em etapas, sendo 

influenciadas pelas necessidades do comprador e as características do produto. O estudo do 

processo de aquisição de um produto representa entender a forma como o cliente decide 

comprar um produto. 

A tomada de decisão de compra é a parte central do estudo sobre comportamento do 

consumidor, pois é nessa etapa em que o cliente toma as decisões primárias para a compra do 

produto. 

Segundo Solomon (2011) o processo de decisão de compra é dividido em cinco 

partes, sendo denominadas como reconhecimento do problema; busca de informações; 

avaliação de alternativas; escolha do produto; avaliação pós compra: 

 Reconhecimento do Problema: É a diferença entre uma situação desejada pelo 

cliente e a situação percebida no momento atual. 

 Busca de informações: É o processo pelo qual pesquisa o ambiente em busca de 

informações para tomar sua decisão. A principal forma de pesquisa são pesquisas on-

line. 

 Escolha das alternativas: Processo onde são selecionadas as melhores opções 

recolhidas pela pesquisa realizada. 

 Decisão de compra: É o momento em que o cliente identifica a melhor opção 

dentre as alternativas dispostas e decide optar por sua aquisição. 

 

2.8.2 Fatores que influenciam o consumidor na hora da compra 

Antes de se tomar qualquer decisão relacionada ao composto de marketing, os 

profissionais envolvidos devem levar em conta os fatores que influenciam o comportamento 

dos consumidores na hora da compra dos produtos. 

É necessário ter conhecimento sobre esses fatores e quais são seus impactos na hora 

da decisão da compra. Segundo Schirfman e Kanuk (2000, p. 5) “o comportamento do 

consumidor engloba o estudo de o que compram, por que compram, quando compram, onde 

compram, com que frequência compram e com que frequência usam o que compram" 

Solomon (2011) aponta que os fatores demográficos e psicográficos são de grande 

importância para o conhecimento do comportamento do consumidor, pois são essas variáveis 

que interferem diretamente nas preferências e opiniões das pessoas. 
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Dentre os fatores citados, podemos definir os influenciadores no comportamento do 

consumidor na seguinte forma: 

 
         Figura 3: Fatores que influenciam o consumidor na hora da compra 
         Fonte: Kotler; Armstrong (1995, p. 163) 
 

2.8.2.1 Fatores Culturais 

Os fatores culturais são um dos principais influenciadores sobre o comportamento do 

consumidor, pois ela, na maioria dos casos, delimita o modo de agir e o pensamento das 

pessoas. Segundo Kotler e Keller (2006 p. 173) “a cultura é o principal determinante do 

comportamento e dos desejos de uma pessoa”. 

 A cultura de uma sociedade abrange vários pontos influenciadores na forma com 

que as pessoas analisam o ambiente, sendo influenciada principalmente por fatores concretos 

e abstratos. 
Podemos pensar na cultura como a personalidade da sociedade. Ela inclui 

tanto ideias abstratas, como valores e ética, quanto objetos materiais e serviços, tais 
como automóveis, vestuários, alimentos, artes, esportes, produzidos por uma 
sociedade. Dito de outra forma, cultura é a acumulação de significados, rituais, 
normas e tradições compartilhados entre os membros de uma organização ou 
sociedade. (SOLOMON 2011, p. 568) 

 

Ainda para Solomon (2011) a cultura pode ser entendida como um sistema cultural, 

sofrendo mudanças que, por consequência, afetam no comportamento as pessoas. Os 

principais influenciadores da cultura das pessoas são: 

 Ecologia: é o modo como nos adaptamos a cultura e seu habitat. Ela pode ser 

moldada através de suas tecnologias utilizadas e de suas ações. 

 Estrutura Social: é o modo com que a vida se mantem ou é organizada dentro da 

sociedade, incluindo seus grupos políticos e também familiares. 
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 Ideologia: são as características mentais do grupo, bem como sua forma de agir 

com o ambiente e seus grupos sociais. É classificada como a divisão comportamental 

da sociedade. 

A partir desses tópicos, cada componente de uma sociedade começa a moldar uma 

forma de pensar e agir perante a sociedade, influenciando diretamente em seu 

comportamento. Cabe então às empresas criar estratégias que possibilitem uma aproximação 

com as pessoas, possibilitando criar produtos dentro dos hábitos de consumo dessa sociedade, 

criando uma correta interpretação do comportamento de compra. 

 

2.8.2.2 Fatores sociais 

 O ambiente e as comunidades em que convivemos influenciam diretamente na decisão de 

compra. Kotler e Keller (2006) afirmam que o fator social é indispensável no estudo do 

comportamento do consumidor. O fator social é dividido em quatro variáveis: 

 Grupos de Referência: São os grupos sociais de relacionamento, primários ou 

secundários, que exercem uma influência substancial no indivíduo. 

 Família: A família tem um grande potencial de influencia sobre seus membros, 

pois são os familiares (pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos) que ensinam ou interferem 

os valores sociais e culturais que temos, influenciando no comportamento do 

cidadão. 

 Participação Social: São as atribuições dadas à participação do individuo na 

sociedade, tanto por seu trabalho quanto a sua classe social, podendo influenciar no 

comportamento de compra. 

 Status: Refere-se ao patamar social, situação econômica, hierárquica e social em 

que o indivíduo está inserido, influenciando em seu comportamento. 

 Conforme as variáveis apresentadas, Solomom (2011) mostra que as pessoas são induzidas 

a utilizar dos mesmos conceitos e definições dos grupos em que estão inseridos. Além disso, 

pode ser observado, que as pessoas são influenciadas por indivíduos que possuem um poder 

social ou status elevado. Essas pessoas podem ser classificadas como formadores de opinião, 

tendo forte influência no comportamento das pessoas. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Kotler e Keller (2006, p. 177) afirmam que “um líder 

de opinião é uma pessoa que realiza uma divulgação informal, oferecendo conselhos ou 

informações sobre um produto ou categoria de produtos”. 
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Sendo assim, todas as pessoas que convivem com a sociedade, exercem e sofrem 

influências em seu comportamento, sendo que alguns desempenham maior influência, devido 

a sua posição social. 

 

2.8.2.3 Fatores pessoais 

O fator pessoal possui grande influencia na decisão da compra, pois se remete a vários 

aspectos pessoais de cada indivíduo. Segundo Kotler e Keller (2006), os principais aspectos 

que estão ligados ao comportamento na tomada de decisão da compra são: 

 Ciclo de vida: são as percepções referentes aos hábitos das pessoas, sendo 

relacionadas às mudanças na estrutura familiar ou profissional em determinados 

períodos da vida;  

 Situação econômica: diz respeito ao comportamento do indivíduo de acordo com 

sua renda, definindo quais são as prioridades a serem compradas;  

 Personalidade: é o perfil de cada pessoa, com um conjunto de elementos 

peculiares que estão presentes no modo de ser e agir de cada um;  

 Autoimagem: como as pessoas se auto avaliam e como gostariam de serem 

avaliadas pela população;  

 Estilo de vida e valores: refere-se ao modo de vida e comportamento do 

individuo perante a sociedade, mostrando suas preferências e opiniões. 

 

Entretanto, Solomom (2011) afirma que os comportamentos das pessoas são 

mutáveis periodicamente, sendo influenciadas pelas situações em que elas se encontram. Com 

isso pode ser percebido que é inviável classificar os comportamentos em um determinado 

padrão, contrariando a concepção anteriormente apresentada pelos autores. 
O eu ideal é a concepção da pessoa do modo como gostaria de ser; já o eu 

real refere-se à apreciação mais realista das qualidades que temos ou não. 
Escolhemos alguns produtos porque achamos que eles são coerentes com o nosso eu 
real, ao mesmo tempo que compramos outros produtos para nos ajudarem a alcançar 
o padrão ideal. (SOLOMON, 2011 p. 194) 

 

A forma com que as pessoas pensam sobre si mesmas e a maneira com que convivem 

com a família e a sociedade mostram suas preferências e constroem opiniões, mostram como 

cada ser humano é diferente um do outro, desafiando as empresas a interpretar esses pontos, 

transformando-os em produtos ou serviços que atendam as necessidades de seus clientes. 
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2.8.2.4 Fatores Psicológicos 

 
Os fatores psicológicos podem estar ligados a várias variáveis, estando ligadas 

basicamente a pessoa, determinando sua forma de agir perante a compra de certo produto ou 

serviço oferecido 

As empresas buscam introduzir sua marca no consciente das pessoas, com o intuito 

de estimular os desejos dos consumidores por seus produtos, convencendo-os a optarem pelo 

produto ou serviço oferecido. Para isso, podem ser utilizados todos os artifícios psicológicos 

necessários. Para um melhor entendimento sobre quais meios podem ser usados, Kotler e 

Keller (2006), exemplificam esses recursos em três pontos: motivação, percepção, memória: 

 

 Motivação: São os fatores que nos cativam a adquirir certo produto ou serviço. 

Os principais agentes motivadores são os fatores fisiológicos, como fome, sede, e 

desconforto e psicológicos como necessidade de reconhecimento, autoestima ou 

integração. Esses fatores podem ser encontrados na pirâmide das necessidades de 

Maslow:  

 
Figura3: Pirâmide de Maslow 
Fonte: Poliscreen 

 

 Percepção: É o processo pelo qual alguém seleciona e interpreta as informações 

para criar uma concepção sobre seu ambiente, podendo ser dividida em quatro 

processos: 

Atração Seletiva: São as influências absorvidas por meio de anúncios e estímulos de 

um determinado produto. 

Distorção Seletiva: É a tendência de as pessoas interpretarem as informações de 

acordo com os seus desejos particulares. 
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Retenção Seletiva: São as informações que interessam momentaneamente ao cliente, 

sendo guardadas até que houver o interesse. 

Percepção Subliminar: São informações que são refletidas e analisadas mais a fundo 

pelas pessoas. 

 Memória: São as informações e experiências que são acumuladas ao longo da 

vida e que influenciam os consumidores em futuras aquisições. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 Abaixo estão descritos os métodos de pesquisa utilizados para a elaboração do 

trabalho. 

 

3.1.1 Pesquisa quanto à natureza 

 O presente trabalho foi realizado seguindo à natureza teórico-empírico. O mesmo foi 

realizado baseando-se na busca por informações que demostrassem os níveis de satisfação do 

cliente na Plasbil Revestimentos no ano de 2015. 

 Após isso, foi aplicado um queationário aosduzentos maiores clientes da Plasbil, 

onde foram coletados os dados necessários para que fosse possível avaliar os níveis de 

satisfação do cliente com a empresa pesquisada. 

Segundo Gil (2008, p.17), a pesquisa teórica ou científica é “o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”.  Em suma, pode se dizer que a pesquisa teórica busca compreender e aprofundar 

os conhecimentos sobre o assunto proposto, sendo baseado em ideias já propostas por outros 

autores. 

A pesquisa empírica ou de campo, segundo Marconi e Lakatos (2003) é aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

Portanto a pesquisa empírica ou de campo pode ser descrita como a coleta de 

informações sobre o problema, a partir de fontes diretas ou indiretas relacionadas ao problema 

pesquisado. 

 

3.1.2 Pesquisa quanto à abordagem ou tratamento de dados 

 O presente trabalho em sentido a abordagem e tratamento de dados foram realizados 

de forma quantitativa, pois será aplicada a um grande número de clientes da Plasbil 

Revestimentos, objetivando coletar dados para que seja possível avaliar os níveis de satisfação 

dos clientes da empresa pesquisada. 

 Segundo Gil (2010) a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, traduzindo em números opiniões e informações para dessa forma, classificá-los 
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e analisá-los. Utiliza recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, desvio padrão, moda, 

média, etc.). 

 

3.1.3 Pesquisa quanto a seus fins 

 O trabalho em questão quanto a seus fins foi realizado de forma exploratório-

descritiva. Segundo Gil (2002 p. 41) as pesquisas exploratórias “têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

 Ainda para Gil (2002) a fase exploratória da pesquisa tem por objetivo determinar o 

seu campo de aplicação, as expectativas dos interessados e também o auxílio e os benefícios 

que estes poderão oferecer ao longo do processo de pesquisa. 

 As pesquisas descritivas têm por objetivo explanar as ideias coletadas sobre o 

problema. Para Marconi e Lakatos (2012) a pesquisa descritiva delineia o que ela 

propriamente é, abordando os temas principais envolvidos no assunto 

 Gil (2002 p. 42) propõe que “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

3.1.4 Pesquisa quanto aos procedimentos técnicos 

 O presente trabalho quanto a seus procedimentos técnicos foi desenvolvida de forma 

bibliográfica e de levantamento. Marconi e Lakatos (2012) apresentam que a pesquisa 

bibliográfica é aquela que usa materiais escritos para sua elaboração. 

Segundo Gil (2002 p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. As pesquisas 

bibliográficas são feitas basicamente sobre artigos, livros de referência. 

A principal vantagem do uso da pesquisa bibliográfica é ter a disponibilidade de 

fazer um estudo sobre uma alta gama de ideias dos mais variados autores, o que possibilita ter 

um conhecimento mais abrangente sobe o assunto. 

Pesquisas de levantamento podem ser compreendidas como a aplicação da pesquisa 

ao grupo no qual se deseja conhecer. Segundo Gil (2002 p.50) “Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados”. 
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A pesquisa de levantamento é geralmente empregada nas formas exploratória e 

descritiva. As mesmas são divididas em espécie de amostragem e populacional.  Para Gil 

(2002) usar as pesquisas de levantamento traz inúmeras vantagens, pois obtêm-se um 

conhecimento mais claro da realidade onde será aplicada a pesquisa, trazendo economia e 

rapidez para o processo. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa foi aplicada aos duzentos maiores clientes da Plasbil Revestimentos, por 

serem os clientes com maior volume de compra e faturamento, sendo responsáveis por 35% 

do faturamento anual da empresa. Dos duzentos clientes pesquisados, cem responderam a 

pesquisa. Dessa forma houve uma amostra de 50% de respostas do total de entrevistados. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi dividida entre dados primários e secundários. Os dados 

primários foram obtidos através do questionário aplicado aos duzentos maiores clientes da 

Plasbil Revestimentos. A pesquisa foi aplicada em agosto de 2015 e o prazo para etorno da 

pesquisa se estendeu de agosto a outubro. Por sua vez, os dados secundários foram obtidos em 

intermédio de pesquisas bibliográficas. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram explanados e tabulados com 

o uso de programas de computador, como Microsoft Word e Excel.  

 Após os dados serem tabulados, os mesmos foram descritos em gráficos e tabelas, para 

que se tenha um melhor entendimento sobre os dados obtidos com a pesquisa. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 A PLASBIL 

A Plasbil Revestimentos é uma empresa pertencente ao Grupo Bianchini, dedicada a 

industrialização do PVC para a construção civil. Está situada no Município de Tapejara, norte 

do Rio Grande do Sul. Possui a maior e mais moderna planta industrial da América Latina no 

setor de forros, acabamentos, portas sanfonadas e rodapés de PVC. 

Com uma frota própria de mais de 50 caminhões, a Plasbil proporciona agilidade e 

segurança no transporte de seus produtos, além de estar alicerçada em um quadro funcional 

qualificado e comprometido, que busca constantemente melhorias nos processos de produção 

e técnicas de gestão adequadas para desta forma atender e superar as expectativas de seus 

clientes. 

 

4.1.1 Missão  

"Prover soluções versáteis em PVC para a construção civil, com excelência e 

desenvolvimento sustentável." 

 

4.1.2 Visão 

"Ser líder nos segmentos de atuação no mercado da construção civil na América Latina." 

 

4.1.3 Valores 

Satisfação dos clientes; Comprometimento da equipe; Produzir com qualidade sempre; 

Ambiente seguro para quem trabalha; Crescer e ser rentável; Trabalhar em harmonia com o 

meio ambiente. 

 

4.1.4 Certificações 

A Plasbil é certificada pela ISO 9001:2008 e investe constantemente em pesquisa e 

desenvolvimento, oferecendo aos seus consumidores soluções econômicas e ecológicas para 

ambientes. 

  A política de qualidade da empresa é: Proporcionar serviços e produtos em PVC de 

alta qualidade, visando a satisfação dos clientes através da melhoria contínua, promovendo o 

crescimento dos colaboradores através da capacitação e valorização em um ambiente de 

trabalho seguro, executando ações para promover o aumento da rentabilidade e o crescimento 

contínuo, preservando o meio ambiente. 
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4.1.5 Sustentabilidade 

A Plasbil é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Para a empresa, não 

basta apenas produzir e distribuir produtos de PVC para a construção civil nos mais altos 

padrões de qualidade mas deve ser ter também um compromisso com a sustentabilidade do 

meio. 

O processo produtivo não gera ruídos, pó, odores, fumos, dejetos ou outros que 

possam gerar desconforto à comunidade. É constantemente aprimorado, fazendo uso racional 

da água e energia. 

A matéria prima, o PVC, é o único material plástico que não é 100% originário do 

petróleo. O PVC contém, em peso, 57% de cloro (derivado do cloreto de sódio) e 43% de 

eteno (derivado do petróleo). Isto faz do PVC um dos materiais mais econômicos em termos 

de uso de recursos não renováveis. 

 

4.1.6 Meio Ambiente 

O PVC substitui a madeira e pode ser totalmente reciclado, reduzindo o desmatamento 

e ajudando a preservar o meio ambiente. Com a utilização dos produtos Plasbil mais de 1,5 

milhão de araucárias com mais de 40 anos já foram preservadas, protegendo a natureza. 

Devido a sua resistência a diversas intempéries, o PVC é um material altamente durável. O 

ciclo de vida útil dos produtos de PVC varia de 15 a 100 anos. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados serviu para identificar quais são as opiniões dos clientes 

sobre os serviços prestados pela Plasbil e descobrir as possíveis melhorias que os mesmos 

sugerem para o aperfeiçoamento dos processos. 

 
5.1 DIMENSÃO INSTITUCIONAL 
 

 
     Gráfico 1: Como tomou conhecimento dos produtos e marca Plasbil? 
     Fonte: O autor 

 

Dos clientes entrevistados. 67,29% tomaram conhecimento sobre a Plasbil e seus por 

intermédio da visita dos vendedores, o que demonstra o eficaz trabalho realizado pelos 

mesmos. Em segundo plano nota-se que 12,15 % conheceu a empresa por meio de indicações, 

sendo de clientes e empresas do ramo de construção civil. Apenas em terceiro lugar apresenta-

se a internet como ferramenta usada para ter conhecimento sobre a Plasbil. 
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     Gráfico 2 Quais são os produtos que o Sr.(A) reconhece como produzidos pela Plasbil? 
     Fonte: O autor 

 
 De acordo com as respostas dos clientes, observa-se que a grande maioria reconhece 

os forros, cantos e uniões e portas sanfonadas como os principais produtos fabricados pela 

Plasbil. Os mesmos tem esse reconhecimento por serem os primeiros produtos fabricados pela 

empresa, sendo que os cantos e uniões ganham destaque por serem produtos patenteados da 

marca Plasbil. Por outro lado, a placa modular foi reconhecida por apenas 17 % dos 

entrevistados, por seu um produto novo no mercado e por conta de um concorrente da 

empresa fabricar a mesma a mais tempo que a Plasbil, por um preço mais acessível.  

Com isso, a empresa deve buscar alternativas para fazer com que a placa modular seja 

mais reconhecida no mercado, podendo investir em marketing, divulgação e encontrar meios 

para tornar o preço de seu produto mais competitivo com a concorrência 
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     Gráfico 3: A Plasbil é sua primeira opção? 
     Fonte: O autor 

 
Conforme o gráfico 3, 85% dos entrevistados optam primeiramente pela Plasbil 

quando seus clientes solicitam os produtos derivados do PVC. Esse dado afirma a grande 

influência que a marca impõe no mercado. Alguns entrevistados optam por outras empresas 

por terem maior tempo de compra com a mesma e preço menor do que a Plasbil oferece. 

 
 

5.2 QUALIDADADE DOS VENDEDORES 
 

 
     Gráfico 4: Confiabilidade nas negociações 
     Fonte: O autor 

 

 Segundo o gráfio, 95% dos clientes classificam as negociações com os vendedores 

como confiáveis, apontando como diferencial a seriedade e o conhecimento oferecido por 
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parte dos vendedores. Os resultados negativos se devem as regiões onde não há a 

disponibilidade de vendedores externos. 

 
 
 

 
     Gráfico 5: Peridiocidade das visitas 
     Fonte: O autor 

 

 Conforme o gráfico apresenta, 80,8% dos clientes apontam que recebem 

periodicamente a visita dos vendedores da Plasbil, entre três a cinco semanas após sua última 

visita . Alguns vendedores levam até sete semanas para completarem as visitas em sua região, 

por conta da grande área geográfica a eles designada. Isso justifica os índices de insatisfação 

encontrados no gráfico. 

 

 
     Gráfico 6: Facilidade e Sensibilidade nas negociações 
     Fonte: O autor 
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Quanto as negociações, 86% dos entrevistados aprovam a forma de negociação dos 

vendedores da Plasbil, elogiando principalmente aos prazos de pagamento flexíveis e 

renegociações de valores. Porém, os mesmos indicam rever a prática sobre os preços dos 

produtos, por terem uma rígida política de descontos fazendo com que, em alguns casos, seus 

produtos fiquem 30% mais caro que a concorrência. 

  
5.3 TELEATENDIMENTO 
 

 
     Gráfico 7: Qualidade no atendimento 
     Fonte: O autor 

 

 Segundo os dados acima, 89,02% dos clientes pesquisados afirmam que a equipe 

comercial interna faz um bom atendimento, ressaltando agilidade nas informações repassadas. 

Entretanto, boa parte dos entrevistados diz que preferem o contato com seu vendedor, por 

questões de afinidade e confiança. Os índices negativos somados chegam, aproximadamente, 

a 11%, o que indica um grande número de clientes insatisfeitos. Os mesmos apontam 

informações em desacordo e a frieza ao atendê-los. 
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     Gráfico 8: Facilidade e sensibilidade nas negociações 
     Fonte: O autor 

 
Conforme dados dispostos no gráfico,  cerca 86% dos clientes falam que o 

teleatendiemento da Plasbil facilita as negociações com seus clientes, oferendo prazos de 

pagamento flexíveis. Contudo, o percentual de insatisfação chega a quase 15%. Os principais 

motivos apontados para esse índice são a falta de flexibilidade nos valores praticados nos 

produtos e o fato do setor não oferecer tabelas de preços aos clientes.  

 
 

 
     Gráfico 9: Resolução de Problemas 
      Fonte: O autor 

 
Segundo a pesquisa, 88,37% dos clientes estão satisfeitos quanto a resolução de 

problemas, pelo fato de a empresa disponibilizar assistência técnica via telefone e 

disponibilizar troca dos produtos quando os mesmos encontran-se com problemas. O índice 
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de insatisfação ocorre, segundo os entrevistados, por conta da burocracia para efetuar as 

trocas dos produtos. 

 
5.4 QUALIDADE DOS PRODUTOS 
 

 
     Gráfico 10: Qualidade dos produtos 
     Fonte: O autor 

 
Conforme as informações do gráfico, quase 99% dos entrevistados qualificam os 

produtos da Plasbil como de qualidade, pois são produtos com durabilidade, de fácil 

manuseio, sem diferenças de tonalidade ou defeituosos, atingindo suas expectativas e 

necessidades. 

 

 
     Gráfico 11: Apresentação dos produtos após instalados 
     Fonte: O autor 
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Conforme as informações do gráfico, 98,97 % dos clientes aprovam os produtos da 

Plasbil após serem instalados, atingindo suas expectativas quanto ao produto. O índice de 

insatisfação diz que, para alguns clientes, os produtos são díficeis de serem instalados, tendo 

encaixes muito curtos, fazendo com que o produto não seja instalado adequadamente. 

 
 

 
     Gráfico 12: Embalagem dos produtos 
     Fonte: O autor 

 
Para os entrevistados, quse 90% dos clientes estão satisfeitos quanto as embalagens 

dos produtos recebidos. Porém, 10,10% dos entrevistados classificam as embalagens como 

regulares, argumentando que as mesmas devem ser mais reforçadas qua as atuais, garantindo 

maior segurança ao produto. 

 
     Gráfico 13: Folders e manuais 
     Fonte: O autor 
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O gráfico aponta que 88,78% dos clientes estão satisfeitos quanto aos manuias e 

folders contidos nas embalagens dos produtos. Por outro lado, 11,26% dos pesquisados 

apontam irregularridades, apontando que os manuais não contém as instruções suficientes 

para a instalação, além de alegar que, em certas ocasiões, os produtos vinham sem os 

manuais. 

 

5.5 QUALIDADE DOS TRANSPORTES 
 

 
     Gráfico 14: Situação das embalagens na entrega das mercadorias 
     Fonte: O autor 

 
 De acordo com o gráfico, 93% dos clientes afirmam receber os produtos com as 

embalagem sem violação ou com rasgos, garantindo a qualidade física da mercadoria na 

entega. Para 7% dos clientes,as embalagens necessittam ser melhoradas, pois chegam até seus 

estabelecimentos com furos, rasgos ou até mesmo sem a embalagem, dessa forma danificando 

o produto. 
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     Gráfico 15: Cuidados na descarga do produto pelo entregador 
     Fonte: O autor 

 

Para 88% dos clientes, os produtos são descarregados adequadamente pelo 

entregadores, respeitando as regras necessárias para manuseio do produto. Alguns clientes 

argumentam que os entregadores caminham por cima dos produtos, danificando os mesmos. 

Isso justifica o percentual de insatisfação encontrado. 

 
 

 
     Gráfico 16: Relacionamento do entregador com o cliente 
     Fonte: O autor 

 
 O relacionamento entre entregadores e clientes da Plasbil é considerado bom, pois 

97% dos clientes afirmam serem bem atendidos na entrega das mercadorias, recebendo 

respeito, cordialidade e agilidade por parte dos entregadores. Uma pequena parte dos 
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entrevistados diz não receber um bom atendimento, os mesmos não explanaram os motivos de 

sua insatisfação. 

 

5.6 AVALIAÇÃO GERAL  
 

 
     Gráfico 17: Avaliação Geral 
     Fonte: O autor 

 
 De modo geral, aproximadamnente 91% dos clientes estão satisfeitos com os produtos 

e serviços oferecidos pela Plasbil. Alguns dos entrevistados afirmam trabalharem apenas com 

os produtos da empresa, por serem de qualidade e terem um prazo de entrega reduzido. 
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5.7 SUGESTÕES DE MELHORIA 

Segundo a pesquisa, a maior parte dos entrevistados tem preferência pela Plasbil 

devido ao seu bom atendimento e qualidade nos produtos.  Mesmo sendo considerados como 

pontos positivos, atendimento e produtos podem ser constantemente aprimorados, 

melhorando ainda mais seus serviços prestados. 

 Sugestão 1: A qualidade do atendimento de vendedores é considera boa por seus 

clientes, destacando principalmente a confiabilidade nas negociações. Porém, alguns clientes 

argumentaram sobre a periodicidade nas visitas dos vendedores, demorando até sete semanas 

para retornar a visitar seu cliente, devido à grande área geográfica destinada a eles. Para 

melhorar esse ponto, os gestores devem reorganizar as regiões de seus vendedores, 

distribuindo cidades aos vendedores que atendem uma região menor, criando um padrão de 

visitas dos vendedores. 

 Sugestão 2: A empresa deve melhorar sua política de preços e descontos, pois parte 

dos entrevistados alegou que, em alguns casos, os produtos da Plasbil ficam 30% mais caro 

que a concorrência, fazendo com que os clientes busquem outras empresas, fazendo a Plasbil 

perder negociações. Para mudar esse cenário, pode ser feita uma análise geral de custos, 

encontrando métodos para que se torne possível reduzir os preços dos produtos, buscando 

maior poder de negociação. 

 Sugestão 3: Os entregadores da empresa devem ter mais cuidados no momento da 

descarga, pois alguns clientes reclamam da forma com que os mesmos o fazem, 

argumentando que os entregadores caminham por cima dos produtos. Com isso, os produtos 

perdem qualidade, gerando prejuízos para o cliente. 

 Sugestão 4: As embalagens dos produtos da Plasbil devem ser aperfeiçoados, pois 

alguns clientes relatam que os produtos chegam até eles com suas embalagens abertas, 

rasgadas ou até sem elas, encontrando o produto danificado ou sujo. 

 Sugestão 5: A Plasbil deve estar mais atenta a seus folders e manuais de instrução 

distribuídos nas embalagens dos produtos pelo motivo de alguns entrevistados acharem as 

explicações contidas nos manuais são de difícil compreensão ou sem os detalhes necessários 

para fazer a estocagem e instalação dos produtos. 
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6 CONCLUSÃO 

Ao concluir este trabalho, após analisar e discutir os dados, sugerindo um plano de 

melhorias foi possível verificar algumas considerações sobre o tema pesquisado resultante do 

trabalho de conclusão do curso de graduação em Administração.  

No decorrer deste estudo foi possível compreender que uma empresa é uma forma 

corporativa, que reúne variados fundos para o desenvolvimento de produtos e serviços, 

buscando sempre o nível mais alto de desempenho, visando conquistar e fidelizar o seu 

público-alvo.  

Com o referencial teórico, foi possível observar que os clientes são os principais 

parceiros da empresa, pois são considerados os principais elementos do mercado, por serem 

eles que definem e mantêm a sobrevivência das empresas. 

Conclui-se também que a satisfação dos clientes é a principal ferramenta para o 

crescimento da empresa, pois com seu cliente satisfeito, as organizações conseguem maior 

competitividade e potencial mercadológico. 

O elevado índice de competitividade entre as empresas faz com que elas busquem 

estratégias que as diferenciem de seus concorrentes. Dá-se ênfase a pesquisa de satisfação, por 

ser um caminho mais fácil para criar táticas empresariais que atendam as necessidades dos 

clientes. De acordo com a pesquisa, a empresa Plasbil Revestimentos oferece um bom 

atendimento com sua equipe de vendedores e entregadores, além de produtos de qualidade.  

De acordo com o objetivo, na Plasbil Revestimentos, apesar do alto índice 

satisfatório dos clientes, foram identificados alguns pontos que podem ser melhorados, 

principalmente, melhorar a política de preços e descontos dos produtos, aperfeiçoar as 

embalagens das mercadorias e aprimorar seus manuais de instalação e folders de divulgação. 

Sendo assim, pode-se considerar que o objetivo principal do presente trabalho, que 

tinha por finalidade identificar os níveis de satisfação dos clientes da Plasbil Revestimentos, 

foi atingida dentro do seu contexto. 
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ANEXO A: Pesquisa de Satisfação 

 
FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA – FAT 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
ACADÊMICO: ANDRÉ LUIZ BIASI 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE – PLASBIL REVESTIMENTOS 
 
 
Nome da empresa: 
 
DIMENSÃO INSTITUCIONAL 
 
1 – Como sua empresa tomou conhecimento da Plasbil e de seus produtos? 
( ) Visita vendedor 
( ) Anúncios 
( ) Site 
( ) Feiras 
( ) Indicação 
 
2 – Quais são os produtos que o Sr(a) reconhece como fabricados e comercializados pela 
Plasbil? 
( ) Forros 
( ) Acabamentos 
( ) Portas Sanfonadas 
( ) Rodapés 
( ) Cantos e uniões para acabamentos 
 
3 – A Plasbil é sua primeira opção quando sua empresa necessita de forros, acabamentos, 
portas sanfonadas e rodapés? 
( ) Sim                                              ( ) Não                
 
QUALIDADE DOS VENDEDORES: 
 
4 - Confiabilidade nas negociações:  
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
5 - Periodicidade de visitas:  
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
6 - Facilidade, agilidade e sensibilidade nas negociações: 
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( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
Sugestões de melhoria: 
 
QUALIDADE DO COMERCIAL (TELEATENDIMENTO): 
8 - Qualidade no atendimento (telefone e e-mail) 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
9 - Facilidade, agilidade e sensibilidade nas negociações: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
10 - Resolução de Problemas: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
Sugestões de melhoria: 
 
QUALIDADE DOS PRODUTOS: 
 
11 - Qualidade dos produtos: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
12 - Apresentação dos produtos após instalados: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
13 - Embalagem dos produtos: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
14 - Folders e manuais de instalação: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
Sugestões de melhoria: 
 
QUALIDADE DA LOGÍSTICA E ENTRGA DOS PRODUTOS: 
 
15 - Cortesia, atenção e agilidade na hora da entrega: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
16 - Qualidade das embalagens na hora da entrega: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
17 - Cuidados e atenção por parte do entregador na hora da descarga:  
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
18 - Relacionamento do entregador com o cliente: 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 
Sugestões de melhoria: 
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AVALIAÇÃO GERAL 
19 - Como o Sr(a) classifica sua satisfação com a Plasbil: 
 
( ) Péssimo    ( ) Ruim     ( ) Regular     ( ) Bom   ( ) Ótimo 
 


