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Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar quais os fatores mais importantes para os 
consumidores na escolha do supermercado e como uma central de negócios de pequenos 
supermercados atua no sentido de satisfazer essas necessidades. O trabalho tem como base o 
modelo conceitual de qualidade em serviço de Parasuraman et al. (1985). Foram coletados 
dados junto aos consumidores e aos dirigentes da central em estudo, utilizando-se de 
entrevista estruturada e questionário aplicado por meio de entrevista. Na conclusão busca-se 
verificar se os serviços oferecidos pela central estudada vão ao encontro das expectativas dos 
consumidores. 
Palavras Chaves: Qualidade em serviço; Satisfação do consumidor; Central de Negócios. 

1. Introdução 
O atual cenário das organizações, sejam elas industriais ou comerciais, está marcado 

pela busca constante de acréscimos na produtividade, redução de custos e, principalmente, 
pelo foco no cliente, visando à satisfação dos mesmos. A disputa pela atenção do consumidor 
está cada vez mais acirrada. 

Neste cenário, os pequenos e médios varejistas estão enfrentando grandes desafios: 
como enfrentar as grandes empresas deste segmento? Como competir em preço e qualidade 
com estas empresas? 

Várias estratégias de atuação neste novo cenário competitivo estão sendo estudadas. 
Uma das formas encontradas pelos pequenos e médios supermercados para enfrentar este 
desafio foi a formação de centrais de negócios que é o objeto de estudo deste trabalho. 

Buscar a satisfação do cliente através da qualidade de serviços deve ser um dos 
objetivos organizacionais. Vários estudos comprovam que, atrelada à satisfação dos clientes, 
tem-se uma rentabilidade acima da média nas empresas pesquisadas (ROSSI e SLONGO, 
1998). 

Espera-se que as empresas considerem as expectativas de seus consumidores na 
formulação estratégias e nas ações implementadas, e focalizem a satisfação dos mesmos. 

Diante do exposto, tem-se o problema da pesquisa: os serviços colocados à 
disposição dos supermercados pelas centrais de negócios atendem às expectativas dos 
consumidores? 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar quais os fatores mais 
importantes para os consumidores na escolha do supermercado e como uma central de 
negócios de pequenos supermercados atua no sentido de satisfazer essas necessidades. 

Este trabalho justifica-se pela contribuição que o mesmo poderá propiciar à central 
de negócios estudada, contribuindo para a melhoria do nível de satisfação de seus 
consumidores. Outros fatores reforçam a justificativa desse tema, como por exemplo: 

- a importância do setor supermercadista. Goulart et al. (2004) acrescenta que o 
supermercado é o sistema de auto-serviço que mais se destaca entre as diferentes formas 
de varejo, principalmente pela maior visibilidade e freqüência de visitas. 
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- a crescente preocupação com a melhoria do nível de satisfação do consumidor, dado que a 

mesma leva à retenção dos mesmos e à manutenção da lucratividade; 
- as mudanças observadas nos últimos anos e que marcaram o comércio varejista, entre elas 

a estratégia de associação de pequenos supermercados. 
Para dar suporte à pesquisa, buscou-se na literatura os componentes teóricos 

necessários ao entendimento do mesmo, quais sejam: a qualidade em serviços (QS), a 
satisfação do consumidor e as centrais de negócios do setor supermercadista. 

 
2. Qualidade em serviços e a satisfação do consumidor 

Considerada uma vantagem competitiva por Parasuraman et al. (1985), a qualidade 
pode proporcionar, direta ou indiretamente, importantes benefícios estratégicos, entre eles o 
maior retorno sobre o investimento, a redução nos custos e o aumento da produtividade. 

“Serviços são atos, processos e performances”, como também todas as atividades 
econômicas cujo produto não é físico ou construído. O serviço é consumido na hora em que é 
produzido e provê valor agregado na forma de conveniência, divertimento, economia de 
tempo, conforto ou saúde (ZEITHAML, 1990). 

Ao contrário da qualidade de bens, que pode ser medida através de indicadores como 
durabilidade e número de defeitos (Garvin, 1988), a qualidade de serviço não pode ser medida 
em termos objetivos, em função da natureza mais abstrata do serviço. Por isso, um enfoque 
adequado para medir a qualidade em serviço é medir a diferença entre a expectativa e a 
percepção dos consumidores acerca do desempenho de uma determinada empresa 
(PARASURAMAN et al., 1988). 

As expectativas desempenham papel fundamental na avaliação da qualidade do 
serviço e na satisfação do consumidor (FIGURA 2.1). Para Berry e Parasuraman (1992) a 
expectativa tem sido utilizada em dois sentidos: (1) aquilo que os consumidores acreditam que 
ocorrerá quando se deparam com o serviço (percepção) e (2) aquilo que eles desejam que 
ocorra (expectativa). 

A satisfação é o principal resultado da atividade organizacional e está voltado para o 
comportamento do consumidor, em especial ao comportamento pós-compra, pois segundo 
Gianesi e Corrêa (1996), quanto mais satisfeito com o serviço, maior será a probabilidade de 
repetição da compra. Outro efeito positivo é a possibilidade da recomendação do serviço a 
outros consumidores, reduzindo o risco percebido por consumidores potenciais. 

Ao lado dos indicadores de desempenho operacional, financeiro e de vendas, a 
satisfação se tornou um importante componente de diferenciação, de tal modo que avaliá-la 
tornou-se fundamental na vida das organizações. 
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FIGURA 2.1 – Expectativas versus percepção do consumidor 
Fonte: Adaptado de ZEITHAML et al. (1990) 
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A “tradução” dessas informações para que as organizações de serviços pudessem 
buscar melhorias na qualidade dos serviços prestados resultou no Modelo Conceitual de 
Qualidade em Serviço, que será abordado no tópico seguinte. 
 

2.1 Modelo conceitual da qualidade em serviço 
Parasuraman et. al (1985) desenvolveram um modelo visando captar critérios para a 

avaliação da QS. Os critérios de avaliação, ou dimensões, como nomeadas pelos autores, 
foram aplicados considerando-se as falhas ou lacunas (gaps) em cada etapa do processo, 
desde a percepção pela gerência das expectativas do consumidor (falha 1) até a etapa final que 
é a prestação do serviço propriamente dito (falha 5), que é a diferença entre a expectativa do 
usuário ou do consumidor com o que é realmente oferecido, conforme mostra a figura 2.2. 
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FIGURA 2.2 - Modelo Conceitual da qualidade em serviço 

Fonte: Parasuraman et al (1985)  

 
Percebe-se que o conhecimento das expectativas dos consumidores, em relação aos 

serviços prestados, é o ponto de partida para o entendimento da satisfação dos mesmos.
 Destaca-se que o objetivo deste trabalho não é o de medir a qualidade em serviço, pois 
esta depende da mensuração das percepções dos clientes, mas sim analisar a relação entre as 
expectativas dos consumidores e os serviços prestados por uma central de negócios. 

Diversas pesquisas foram realizadas para identificar quais os fatores que influem para 
a escolha de um supermercado, resultando, entre os fatores mais citados, em preço, 
atendimento, qualidade, higiene/limpeza, variedade, rapidez no caixa, atmosfera da loja e 
conveniência (Rojo, 1998a). 

Os fatores mais citados foram analisados de forma mais específica no Quadro 2.1. 
Além destes fatores, muitos outros são citados pelos consumidores, porém em menor 
freqüência e em pesquisas pontuais, não significando, contudo, que sejam menos importantes 
(SESSO FILHO, 2000). 
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VARIÁVEIS ASPECTOS RELACIONADOS 

Preço 
Fator considerado como principal determinante para a escolha de um supermercado, 
independentemente da faixa de renda do consumidor (ROJO, 1998a) 

Atendimento 
Fator que envolve aspectos como esclarecimento, ajuda, atenção, eficiência na hora da 
compra. Sua imagem é formada com base no pessoal de frente de caixa. A variável rapidez no 
caixa tem relação direta com a conveniência e tempo gasto (ROJO, 1998a) 

Qualidade 
Fator ligado às condições de higiene e limpeza e aos produtos perecíveis, estes relacionam-se 
à aparência dos funcionários, ao visual arquitetônico, equipamentos e tecnologias utilizadas 
(ROJO, 1998a). 

Variedade 
Tanto em amplitude quanto em profundidade, este fator é avaliada essencialmente quanto à 
existência continuada de determinado produto, marca ou serviço na loja (ROJO, 1998a). 

Atmosfera da 
loja 

Inclue-se aqui os serviços de merchandising, limpeza, ambiência, decoração, espaço para 
circulação, sinalização para localização de produtos e visual arquitetônico (ROJO, 1998a). 

Conveniência 
Fator relacionado à disponibilização e manutenção de serviços diversificados ao consumidor, 
rapidez no atendimento e proximidade (ROJO, 1998a); localização, facilidade de acesso, 
existência de estacionamento e condições de pagamento (SESSO FILHO, 2000) 

QUADRO 2.1 - Fatores que influem na escolha de um supermercado 
Fonte: Adaptado de ROSSONI (2002) 
 

3. Centrais de negócios de pequenos e médios supermercadistas 
O supermercado, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 

2000),  pode ser caracterizado como uma “grande loja de auto-serviço, onde se vendem 
gêneros alimentícios, bebidas, artigos de limpeza doméstica etc.” 

Goulart et al. (2004) acrescenta que o supermercado é o sistema de auto-serviço que 
mais se destaca entre as diferentes formas de varejo, principalmente pela maior visibilidade e 
freqüência de visitas. Os autores destacam que o mesmo é almejado por empresas de 
diferentes segmentos como, por exemplo, alimentos, vestuários, calçados, eletrodomésticos, 
ferramentas, utilidades domésticas, bebidas, informática, entre outros. 

As principais características das lojas pertencentes ao setor são o auto-atendimento e a 
possibilidade de compra de produtos em unidades, diferenciando-se principalmente pelo 
tamanho da área de vendas, número de itens ofertados e sua natureza (alimentos e não-
alimentos), número de check-outs e seções (GOULART et al., 2005). 
 As centrais de negócios têm como principal finalidade a definição de estratégias 
conjuntas para as suas necessidades, buscando fortalecimento e competitividade para os seus 
associados (GOULART et al.,2005). Desta forma atuam como uma rede, realizando ações 
coordenadas com indústrias, atacadistas e distribuidores, obtendo assim vantagens 
semelhantes às grandes redes. Esta aliança permite aos varejistas além de melhores condições 
na aquisição dos produtos, benefícios de marketing e propaganda sem perder sua 
independência (LUKIANOCENKO, 2001). 
 Essas centrais vêm apresentando crescimento consistente ao longo dos últimos anos 
(TABELA 3.1). Elas cresceram algo em torno de 625% entre 2000 e 2004, saltando de R$ 2 
bilhões para mais de R$ 12 bilhões em faturamento, segundo a Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS). Este número representa quase 13% do faturamento do setor e 
equivale a 0,7% do PIB. Outro dado relevante é o número de associados que em 2000 era de 
1.150 reunidos em 60 centrais e em 2004 era de 2.600 em 180 centrais (CARVALHO, 2005). 
 Entre as várias ações adotadas pelas centrais destaca-se a compra centralizada, que 
tem como objetivo a redução de custos e obtenção de economia de escala, que resultam na 
aquisição de produtos a preços mais baixos. 
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 A preocupação com o fator preço se justifica, pois ele é apontado em várias pesquisas 
como o principal determinante para a escolha de um supermercado (ROJO, 1998a). Daí a 
preocupação dos pequenos e médios supermercados em oferecer preços competitivos. 
  

TABELA 3.1 – Dados sobre as Associações no Brasil – 2000 a 2004 

Total do Brasil 2000 2001 2002 2003 2004 Var.(%) 
2004X2003

Faturamento Bruto (R$) 2 bilhões 3 bilhões 8,2 bilhões 10,15 bilhões 12,18 bilhões 1,2 

Número de Centrais/redes 60 80 130 150 180 20 

Número de Empresas 1.150 1.700 1.900 2.100 2.300 9,5 

Número de Lojas 1.500 1.800 2.200 2.500 2.600 4 

Número de check-outs 5.000 5.500 10.000 11.800 12.600 7 

Área de vendas (M2) 600 mil 830mil 1.100 mil 1.160mil 1.220mil 5 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2005) 
 
 
 Pesquisas revelam que, apesar do grande potencial de atração, o fator preço não tem o 
mesmo impacto na satisfação e conseqüente retenção de clientes. Segundo Rojo (1998a) o 
estabelecimento não conseguirá satisfazer seus clientes se, além do preço competitivo, não 
oferecer qualidade e bons serviços. 
  

3.1 Serviços prestados pelas centrais de negócios do setor supermercadista 
As centrais de negócios evoluíram muito desde que surgiram no país, há 25 anos, 

quando atuavam timidamente como centrais de compras adquirindo, basicamente, itens que 
compunham a cesta básica. 

Mais tarde ampliaram a compra conjunta de produtos como higiene e limpeza, frios e 
laticínios, bebidas e perecíveis, entre outros e passaram a oferecer uma gama de serviços 
diferenciados, muitos deles inviáveis para serem executados individualmente por pequenos e 
médios supermercados em função do alto custo, como é caso dos cartões de fidelidade e das 
campanhas em rádio e televisão, por exemplo. 

Atualmente as centrais de negócios estão objetivando a satisfação dos consumidores 
através da melhoria dos serviços prestados. Vários atributos valorizados pelos consumidores 
estão sendo alvo da atuação dessas centrais. Além dos preços, que é o principal atrativo, 
promoções e ofertas constantes, variedade de produtos oferecidos (mix), crediário próprio, 
higiene e limpeza, aparência e atendimento de gerentes e funcionários, atmosfera da loja e 
conveniência, vêm recebendo especial atenção (LUKIANOCENKO, 2001). 

A autora destaca vários serviços que estão sendo colocados à disposição dos 
supermercadistas pelas centrais de negócios: 

- Treinamento de funcionários; 

- Central de distribuição; 

- Acesso direto às grandes indústrias; 

- Linhas de crédito para compra de equipamentos e insumos; 

- Assessorias: jurídica, trabalhista, fiscal, tributária, contábil, financeira e civil; 

- Sistema integrado de gerenciamento de compras via Internet; 
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- Marketing e comunicação visual. Padronização das lojas (arranjo físico, 
cartazeamento, uniformização dos funcionários); 

- Desenvolvimento de seções: hortifrútis, açougue, padaria e utensílios; 

- Produtos de marca própria; 

- Recrutamento e seleção de funcionários; 

- Sistema padronizado de programas computacionais para frente de caixa e retaguarda; e 

- Desenvolvimento de calendários promocionais (LUKIANOCENKO, 2001, 2002 e 
2003) 

O tópico a seguir apresenta a metodologia utilizada na elaboração deste trabalho. 
 

4. Metodologia 
O presente estudo foi desenvolvido tendo como base o modelo de relacionamento 

entre a central de negócios, os consumidores e os clientes (FIGURA 4.1), e o modelo 
conceitual de qualidade em serviço de Parasuraman et al. (1985), apresentado na figura 2.1. 

O objeto de estudo é uma central de negócios de pequenos supermercados localizada 
na cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais, que conta com onze supermercados, num total 
de quatorze lojas e atua em seis cidades da região. 

O motivo da escolha se deu pelo fato de ser uma associação criada há pouco tempo 
(Julho de 2004) o que possibilita avaliar relações ainda recentes para o público consumidor, 
uma vez que suas ações ainda não foram totalmente percebidas pelos mesmos. Outro motivo é 
a possibilidade de avaliar o estágio atual, deixando a possibilidade de uma avaliação futura do 
impacto causado pela atuação da mesma. O acesso às informações, a disponibilidade e o 
interesse dos gerentes em colaborar com a pesquisa também foram considerados. 
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FIGURA 4.1 - Modelo de relacionamento entre a central de negócios, CN, os consumidores1 e os clientes 

 
O Quadro 4.1. apresenta um resumo dos procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. 

                                                 
1 Foi considerado o consumidor em sua unidade básica de consumo, a residência, e não aquele que se encontra 
no ambiente de consumo, no caso o supermercado. 
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Métodos de abordagem - Qualitativo e quantitativo 
Métodos de Pesquisa - Exploratória, descritiva e explicativa 
Método de procedimento - Estudo de caso 
Instrumento de coleta de dados - Entrevista estruturada 

- Questionário aplicado por meio de entrevista 
Objeto de estudo - Central de negócios do setor supermercadista 

localizada na cidade de Itajubá, MG 
Sujeitos da pesquisa - Consumidores de supermercados 

- Gerentes e Diretores dos supermercados associados 
- Diretoria da associação de supermercados 

Quadro 4.1 - Procedimentos Metodológicos 
 

O trabalho foi estruturado em duas etapas, abrangendo as falhas 1 e 5 do modelo de 
qualidade em serviço, representado pela área sombreada da figura 2.2. As etapas são as 
seguintes: 

1º. Identificação dos fatores considerados mais importantes para os consumidores na 
escolha do supermercado; 

2º. Identificação dos serviços colocados à disposição dos supermercados pela central 
de negócios e sua relação com a satisfação do consumidor. 

 
4.1 Descrição das etapas 
 
1ª Etapa - Identificação dos fatores considerados mais importantes para os 
consumidores na escolha do supermercado 

Esta etapa foi realizada através da identificação das expectativas dos consumidores do 
município de Itajubá, com relação aos serviços prestados pelos supermercados em geral. 

Considerou-se para efeito de cálculo da amostra a população da cidade de Itajubá, de 
84.135 (IBGE, CENSO 2000). O tamanho da amostra de consumidores foi obtido através de 
cálculo computacional, utilizando o programa DIMAM 1.0 (ARANGO, 2005). 

Utilizou-se de entrevista estruturada aplicada a uma amostra de 400 residências 
urbanas definidas pela técnica probabilística aleatória simples. A coleta dos dados foi efetuada 
nos lares, quando da presença do consumidor, entre os dias 06 e 23 de Julho de 2005. 
 
2ª  Etapa - Identificação dos serviços colocados à disposição dos supermercados pela 
central de negócios e sua relação com a satisfação do consumidor 

A etapa 2 foi sub-dividida em dois momentos. No primeiro, foi realizada uma 
entrevista com a direção da central de negócios e teve como objetivo caracterizar: (1) o objeto 
de estudo; (2) os supermercados participantes; (3) os principais objetivos da central; (4) os 
serviços colocados à disposição dos supermercados e; (5) a prioridade dada a cada serviço. No 
segundo momento é feito a avaliação dos fatores considerados importantes para os 
consumidores na escolha do supermercado, considerando a expectativa dos consumidores. 
 

4.2 Apresentação e análise dos resultados 
 Para atingir o objetivo proposto, buscou-se analisar as respostas dos consumidores em 
relação à questão levantada, ou seja, os serviços colocados à disposição dos supermercados 
pelas centrais de negócios atendem às expectativas dos consumidores? 
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 Antes de dar resposta à questão levantada buscou-se identificar a importância dada 
pelo consumidor aos atributos que o levam a escolher um determinado supermercado, ou seja, 
identificar à expectativa do consumidor em relação a esses atributos. 
 

4.2.1 O que o consumidor considera mais importante na escolha de um supermercado 

Nesta questão, os consumidores foram solicitados a avaliar a importância de cada fator 
na determinação da escolha do supermercado. O resultado, conforme figura 4.1, revela que o 
fator preço é determinante na escolha do supermercado, confirmando a teoria de que os 
consumidores são atraídos pelo menor preço. Ofertas e promoções é outro fator que reforça a 
idéia da busca por melhores preços. Qualidade , atendimento e variedade, respectivamente, 
são os outros fatores considerados mais importantes pelos consumidores. 
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Figura 4.1 – Fatores mais importantes na escolha do supermercado na visão do consumidor 

Fonte: Dados da pesquisa (2005) 
 

No presente trabalho será analisada a relação dos serviços prestados pela central de 
negócios considerando apenas os cinco fatores mais importantes na visão dos consumidores, 
que juntos representam 61,2% do total dos fatores pesquisados. 
 

4.2.2 Serviços e prioridades da central de negócios 

Para atingir o objetivo desta etapa buscou-se identificar, dentre os fatores mais 
importantes para os consumidores, quais vêm recebendo atenção por parte da central de 
negócios, na forma de serviços. 

O quadro 4.2 apresenta os cinco fatores mais importantes na escolha do supermercado 
na visão dos consumidores; relaciona à essas expectativas os serviços prestados pela central 
de negócios em estudo; e analisa a prioridade dada a esses serviços pela central. 

Observa-se, pelo quadro, que a central de negócios atende, com serviços, os cinco 
fatores considerados mais importantes na visão dos consumidores. 

Para o fator preço foram identificados quatro serviços, dois deles sendo prioridades de 
1ª e 2ª ordem nas ações da central de negócios. 
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Fatores mais 
importantes Serviços Prioridade 

 
Preço 

(17,7%) 

 Compra conjunta 
 Campanhas promocionais (Jornais de ofertas) 
 Acesso direto à indústria 
 Produtos com marca própria 

1 
2 
6 
8 

Ofertas e 
promoções 

(13,0%) 

 Campanhas promocionais (Jornais de ofertas) 
 Parceria com fornecedores (lançamento de produtos, 

campanhas promocionais) 

2 
5 

Qualidade 
(12,0%) 

 Padronização das lojas (layout, comunicação visual, 
uniformização) 

 Treinamento de pessoal 

4 
 

9 
Atendimento 

(10,5%) 
 Treinamento de pessoal 9 

Variedade 
(8%) 

 Campanhas promocionais (Jornais de ofertas) 
 Acesso direto à indústria 
 Produtos com marca própria 

2 
6 
8 

Quadro 4.2 – Expectativas dos consumidores versus os objetivos da central de negócios 
 

Para o fator Ofertas e promoções também foram identificados dois serviços: 
campanhas promocionais e parcerias com fornecedores, com prioridades de 2ª e 5ª ordem, 
respectivamente. Está claro nos objetivos da central a adoção de jornais de ofertas, sua 
periodicidade e o nível de preço a ser praticado. Porém, nenhuma outra ação promocional foi 
identificada. A divulgação em outros canais, por exemplo, não foi definida. 

Para o fator qualidade foi identificada a padronização das lojas e o desenvolvimento 
de pessoal. Estes serviços são de ordem 4ª e 9ª, respectivamente. Destaca-se que os objetivos 
da central não contemplam ações relacionadas a outros aspectos como máquinas, 
equipamentos e instalações, por exemplo. O fator conforto foi analisado juntamente com o 
fator qualidade e nenhuma ação foi associada diretamente ao atendimento dessa expectativa. 

Para o fator atendimento, foi identificado o desenvolvimento de pessoal, através de 
programas de treinamento para gerentes e funcionários dos supermercados. Este serviço é de 
9ª ordem na escala de prioridades da central em estudo. 

A variedade está sendo atendida por três serviços com prioridades de 2ª, 6ª e 8ª 
ordem, respectivamente. Se por um lado há uma preocupação com a variedade, por outro 
entende-se que a redução do número de marcas oferecidas implica numa restrição de opções 
para o consumidor e, conseqüentemente, na redução da variedade. O aumento do número de 
itens oferecidos e o lançamento de marca própria do grupo atenua mas não neutraliza o efeito 
causado pela redução da variedade. Desta forma, considera que essa expectativa não é 
atendida de maneira satisfatória pela central estudada. 
 

5. Conclusões 

Da análise dos dados conclui-se que: (1) entre os atributos mais importantes para os 
consumidores de supermercados destacam-se: o preço, as ofertas e promoções, a qualidade, 
o atendimento e a variedade; (2) de modo geral, os serviços colocados à disposição dos 
supermercados pela central estudada, por um lado atendem às expectativas dos consumidores, 
uma vez que a mesma possui serviços específicos voltados para os cinco mais importantes na 
visão dos consumidores; por outro não oferece nenhum tipo de serviço para os outros itens, 
como por exemplo localização, entrega e padaria; e para outros ela atua de modo contrário à 
expectativa do consumidor, como é o caso da variedade, uma vez que é feito uma adequação 
do mix, visando concentrar esforços num menor número de itens para obter o ganho de escala. 
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Conclui-se que, para a central estudada, os serviços oferecidos vão ao encontro das 
expectativas dos consumidores em relação aos fatores considerados mais importantes pelos 
mesmos na escolha dos supermercados, e apontam para a satisfação desses consumidores. 
Entretanto, a confirmação desta hipótese só poderá ser comprovada mediante a mensuração da 
percepção dos consumidores que freqüentam os estabelecimentos citados e utilizam os 
serviços dessas empresas. 

Destaca-se que o presente estudo é parte integrante de uma dissertação de mestrado 
que analisa a satisfação do consumidor considerando sua percepção como usuário destes 
serviços. 
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