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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a demonstração de satisfação dos 

consumidores através dos comentários na página oficial do Facebook de quatro empresas 

do segmento de fast food. A satisfação de um consumidor está diretamente relacionada a 

um produto ou serviço que geralmente é definida através de uma resposta positiva ou 

negativa direcionada a necessidade ou expectativa do cliente, e durante a pandemia as 

redes sociais tem sido uma ferramenta muito utilizada para esta comunicação. Os 

comentários foram separados por categoria, sendo elas: ambiente e atendimento, produto, 

tempo de espera e feedback. Desta forma foi possível demonstrar a satisfação dos 

consumidores identificando os principais apontamentos sobre as categorias selecionadas, 

chamando atenção dos gestores em relação a este aspecto, ressaltando a importância de 

administrar os comentários expostos nas páginas oficiais nas redes para o crescimento da 

empresa. 
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ABSTRACT 

This project analyzes the demonstration of consumer satisfaction through the comments 

posted on the official Facebook page of four companies at fast-food segment. The 

satisfaction of a consumer is directly related to a product or service that is usually defined 

through a positive or negative response directed to the customer's need or expectation. The 

comments were separated by categories: ambient, service, product, waiting time and 

feedback. With that information’s was possible to demonstrate the satisfaction of the 

consumers identifying the main notes about the selected categories, drawing the attention of 

the managers on that directions, emphasizing the importance of the comments exposed in 

their official pages in the networks for the growth of the company. 
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INTRODUÇÃO  

Com a evolução da tecnologia e com a implementação da internet o mundo está 

mais conectado, facilitando assim a propagação da informação devido a facilidade 

de acesso que a tecnologia trouxe. Para Kotler e Armstrong (2003, p. 475) “Atrair e 

reter clientes pode ser uma tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma 

grande variedade de escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”. Em 

vista disto, os consumidores passaram a estarem mais presentes na interação com 

as empresas adaptando-se a este novo cenário, no qual a opinião do consumidor e 

a sua satisfação é o foco principal das organizações altamente competitivas. 

As empresas do setor de fast food identificaram na tecnologia, especificamente nas 

redes sociais, a chance de conseguir novos clientes visando um maior alcance do 

público-alvo. Desta forma, as empresas conseguiram benefícios e os consumidores 

também, porém as críticas e opiniões passaram a ser mais frequentes visto que o 

consumidor se sente mais à vontade para se comunicar, podendo usar as redes 

sociais para comentar, expressar sua satisfação, insatisfação ou pontos a melhorar.   

O objetivo geral do artigo proposto busca analisar a demonstração de satisfação dos 

consumidores através dos comentários na página oficial do Facebook de quatro 

empresas do segmento de fast-food. 

Tendo como objetivo específico: Verificar os de comentários dos consumidores no 

Facebook referentes ao segmento; identificar principais reclamações e elogios 

publicados na rede social das empresas que demonstrem a satisfação do 

consumidor em relação ao serviço prestado e coletar a amostra através do 

Facebook.  

Este trabalho está delimitado à comentários postados no Facebook por diversos 

consumidores de quatro empresas do segmento de fast-food na região da grande 

Vitória – ES, no período de novembro de 2019 a maio de 2020. O critério da escolha 

dessa rede social é a possibilidade de avaliação das empresas, o que a diferencia 

de outras redes. Além disso, a seleção das empresas foi a quantidade de 

comentários e avaliações, as empresas com maior número de comentários foram 

selecionadas para a pesquisa. 
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A pesquisa busca evidenciar através dos comentários o nível de satisfação dos 

consumidores destes produtos e serviços. Desta forma, o administrador pode 

perceber o ponto de vista do seu público alvo, com base nisto pode analisar os 

comentários para tomar decisões estratégicas, melhorando os procedimentos, tendo 

como foco principal a fidelização dos clientes. Outro ponto a destacar é que com as 

medidas de isolamento social as pessoas têm utilizado as redes sociais para 

compartilhar suas experiências com os serviços de delivery e esses comentários nas 

redes sociais são visualizados por uma infinidade de consumidores, dessa forma, 

podem influenciar na decisão de compra dos futuros clientes. 

Com a pandemia do Coronavirus (Covid-19) as pessoas passaram a estar mais 

presentes online, bem como as empresas. De acordo com o Jornal Edição do Brasil 

(2020) houve um aumento de 94% nos pedidos de delivery bem como um aumento 

na interação da empresa com o consumidor. Na rede as pessoas têm a 

possibilidade de seguir suas franquias prediletas, comentar e opinar sobre elas. Os 

comentários são públicos, portanto, todos podem visualizar as publicações, e a 

empresa não tem total controle sobre eles. Por este motivo, surge o problema de 

pesquisa: De que forma os consumidores do segmento de fast food, que expressam 

sua opinião no Facebook, tem demonstrado satisfação pelo serviço recebido?  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Mídias sociais  

Com o avanço da tecnologia as mídias sociais se tornam cada vez mais uma 

ferramenta para os empresários terem uma comunicação com seus clientes de 

forma rápida. As mídias sociais são um meio para os consumidores compartilharem 

textos, imagens e arquivos de áudio e vídeo entre si e com as empresas (KOTLER, 

2012, p.589). Mídias sociais são o universo onde as redes sociais se comunicam 

através de publicações de seus usuários. As chamadas redes sociais têm como 

característica central a interatividade em tempo real (SILVA et al. 2016).   

Atualmente vale ressaltar a importância do Instagram e diversas outras redes sociais 

que hoje ocupam um espaço significativo entre os usuários. Porém o Facebook, no 

Brasil, continua sendo a mais utilizada segundo uma pesquisa publicada por 

Custódio (2019). 
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As mídias sociais oferecem uma série de opiniões negativas e positivas postadas 

por diversos usuários sobre produtos, empresas, lugares, acontecimentos e coisas. 

É necessário para as empresas terem uma boa gestão desses meios de 

comunicação devido a velocidade da propagação do conteúdo e o alcance desses 

comentários. Ao usar as mídias sociais e a Web de uma forma construtiva e 

respeitosa, as empresas têm ao menos um meio de criar uma forte presença on-line 

e oferecer pontos de vista alternativos e confiáveis se episódios negativos ocorrerem 

(KOTLER, 2012, p.591). 

Satisfação do consumidor  

Atualmente as empresas têm como foco principal, ao oferecer um produto ou 

serviço, as prioridades exigidas pelos clientes, ou seja, satisfazer determinada 

necessidade ou desejo requisitado ou demonstrado pelo consumidor. Para Hepp 

(2006, p.20), “a satisfação do consumidor é o objetivo principal de todos os 

negócios: não é fornecer, não é vender, não é servir, mas satisfazer as 

necessidades que levam os consumidores a fazer novos negócios”.  

Matsukuma & Hernandez (2006, p.49) entendem satisfação como um índice que 

“permite conhecer os clientes e, em conjunto com outras análises, indicar se o 

cliente é leal à empresa, se pretende migrar para o concorrente ou, ainda, se 

pretende abandonar o mercado”. Ao analisar a satisfação de determinado 

consumidor é possível para uma organização identificar pelo ponto de vista do 

cliente se as necessidades ou expectativas estão sendo atendidas através do 

produto ou serviço oferecido ao mercado pela empresa.  

Boca a boca Eletrônico  

A comunicação sempre fez parte da vida do ser humano, e com a tecnologia da e a 

rede de internet novas formas de se comunicar surgiram. Kotler, Kartajaya e 

Sebastiawan (2010) argumentam que com o avanço da globalização a população 

passou a ter acesso a essa tecnologia com mais facilidade. Permitindo a maior 

interação entre todos, além de facilitar a difusão do compartilhamento de 

informações pela boca a boca (KOTLER; KARTAJAYA; IWAN, 2010). Isso induz os 

clientes a falarem sobre as experiências no consumo de produtos e serviços. Por 

este motivo, cada vez mais, a comunicação boca a boca é compartilhada pela mídia 
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social sob a forma de comunidades e fóruns on-line, blogs e redes sociais como 

Facebook, Twitter e YouTube. (KOTLER; KELLER; 2012; P.633). 

Os consumidores esperam receber produtos ou serviços à altura do dinheiro 

investido, e também desejam ser tratados com consideração e respeito. Porém, 

quando isto não acontece, percebem um desequilíbrio em seu relacionamento com a 

empresa (GRÉGOIRE; FISHER, 2006). Esse descontrole muitas vezes acaba 

gerando comentários negativos a respeito da empresa.  

Para Henning Thurau, et al (2004) o boca a boca eletrônico é uma afirmação positiva 

ou negativa, feita por um potencial, de um atual ou antigo consumidor sobre um 

produto, serviço ou empresa que pode ser acessada por um grande número de 

pessoas e instituições através da Internet. Vale ressaltar que as articulações 

negativas de consumidores feitas em plataformas de opinião, como os blogs 

pessoais, tendem a ter maior impacto no comportamento de compra do consumidor 

(HENNING-THURAU et al., 2004). 

A Rede Social e a satisfação do consumidor  

A satisfação do consumidor é o que irá leva-lo a comentar e avaliar a empresa 

através do Facebook, sendo assim, as empresas devem estar preparadas para o 

consumidor 3.0. Uma pesquisa publicada pela Microsoft Corporation (2016) 

demonstra que no Brasil 90% dos usuários já utilizaram alguma rede social para se 

comunicar com uma empresa e essa mesma pesquisa conclui que 70% deles 

buscaram por informações sobre a empresa de onde havia intenção de compra. 

Segundo Silva et al 2017, o Facebook trata-se da rede social mais acessada pelos 

brasileiros, configurando um palco onde marcas e empresas se fazem presente na 

vida dos consumidores, estabelecendo com eles um diálogo capaz de chamar a 

atenção, gerar relacionamentos e, principalmente, obter maiores informações para 

conduzir suas estratégias.  

Um trabalho publicado por Teixeira (2016) que pesquisou sobre a satisfação dos 

clientes de uma empresa aérea através do Facebook demonstrou que “a 

possibilidade de colocar o cliente ao nível da empresa acabou por criar um local de 

troca de informações privilegiadas”. Além disso, foi demonstrado por grande parte 
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dos respondentes que os comentários positivos os levaram a confiar mais na 

empresa. 

O cliente passou a usar as redes sociais como forma de difundir seu “sentimento” 

sobre as empresas, isso ocorre devido a visibilidade proporcionada pela internet e 

para que ele possa atingir outros grupos de pessoas, Teixeira (2016) demonstra que 

com isso foi possível para o cliente ter soluções sobre suas reclamações e foi 

possível melhorar a visibilidade das empresas de acordo com os comentários 

publicados pelas pessoas. 

A experiência vivida pelos consumidores é a principal causa que leva esses 90% de 

usuários a se comunicar com a empresa e uma das ferramentas de comunicação é 

o Facebook, devido à grande quantidade de usuários que a rede social possui. 

Portanto, deve-se lembrar que estas “plataformas são de fato importante para a 

interação das empresas com os clientes, potenciais cliente, parceiros e outras partes 

interessadas” (Vieira,2014). 

Segmento de Fast Food  

Com a incorporação de novos contingentes populacionais ao mercado consumidor, 

a demanda por alimentos cresce cada vez mais no mundo. De acordo com o Sebrae 

(2012) no Brasil, os estabelecimentos formais que têm como principal atividade a 

produção no setor de alimentos, somando 667,5 mil negócios, o que representa 19% 

do total de estabelecimentos do ano de 2011.  

Dentro deste setor existem várias áreas a serem exploradas, porém as franquias 

demonstram grande destaque. Uma pesquisa publicada no site Sua Franquia no ano 

de 2009 revela que o Mc Donald’s foi responsável por oferecer 90 mil vagas desde 

sua instalação no Brasil. A franquia possuía mais de 48 mil funcionários e é uma das 

mais famosas no segmento.  

Percebe-se que comer fora de casa deixou de ser algo reservado a ocasiões 

especiais e se tornou necessidade da vida atual. Segundo a consultoria Enzo Food 

Service, o consumo fora do lar cresce três vezes mais do que o País cresce por ano 

(PIB). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 

os gastos das famílias com alimentação fora de casa subiram e já representam 

31,1% das despesas com alimentos.  
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Com o surgimento da internet e as novas formas de contato com o consumidor a 

prestação de serviço passou a ser atualizada. Com essas transformações diversos 

aplicativos e sites de venda de fast food foram desenvolvidos, agora o alimento se 

torna mais acessível, o consumidor pode fazer o pedido e continuar suas atividades.  

“As figuras de cliente e fornecedor continuam a existir nesse novo modelo 

empresarial, por isso a gestão da qualidade é muito importante a ser desenvolvida” 

(BRAGA et al, 2017). A internet aproximou o cliente com as empresas, pois são 

postados comentários, são feitas recomendações e até fotos são compartilhadas 

pelos clientes indicando ou não o espaço. Braga et al (2017) demonstra que há um 

hábito de consumo de comidas delivery, apesar do público ser relativamente jovem, 

existe grande potencial para as faixas etárias de idades mais avançadas. 

METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa utilizado é o método analítico-empírico, segundo Fraga (2009) o 

método analítico-empírico dedica-se a codificar a face mensurável da realidade, 

privilegiam estudos práticos, sua abordagem tem caráter técnico, forte preocupação 

com a relação casual entre variáveis. Vergara (2005) ainda diz que a investigação 

empírica é realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe 

elementos para explicá-lo. 

O universo analisado foram os comentários postados no Facebook pelos 

consumidores, referentes a quatro empresas da região da Grande Vitória, Espírito 

Santo, destes foram retiradas as amostras. 

O critério de seleção das empresas foi à quantidade de comentários e avaliações, as 

empresas com maiores números de comentários foram selecionadas para a 

pesquisa, sendo duas empresas de pequeno porte e duas de grande porte. As 

empresas estão localizadas na Grande Vitória, todas com mais de dois anos de 

funcionamento. Sendo as empresas 01 e 04 de porte nacional e as empresas 02 e 

03 de porte municipal. Vale ressaltar que a empresa 01 não possui um espaço para 

o cliente se alimentar, eles preparam o alimento para o cliente e o consumo é feito 

fora deste espaço, diferente das empresas 02,03 e 04. 

O universo e as amostras estão disponíveis na tabela abaixo, para o cálculo foi 

considerado um nível de confiança em 95% e uma margem de erro de 5%. A 
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fórmula utiliza o escore Z, cujo valor é retirado da tabela de número de desvio 

padrão considerando o grau de confiabilidade desejado, no caso de 95%, o valor de 

Z=1,96. O cálculo foi feito através da plataforma online Surveymonkey. 

Tabela 1 - Número de amostras 

Empresa: População Amostra 

Empresa 01 960 275 

Empresa 02 794 260 

Empresa 03 269 159 

Empresa 04 4045 351 

 

Elaborado pelos autores (2020) 

O cálculo das amostras foi realizado através da fórmula: [Z²Xp(1-p)/e²]/[1+(z²Xp(1-

p)/e²N)] 

Onde N=Tamanho da população; e=Margem de erro; Z= escore z; p= Probabilidade 

de ocorrência do efeito pesquisado na população. 

Os dados coletados foram obtidos através das avaliações publicadas pelos 

consumidores dessas empresas em suas páginas oficiais no Facebook. Vale 

ressaltar que os comentários são públicos e podem ser visualizados na página oficial 

das empresas, clicando na aba avaliações, neste espaço o usuário pode avaliar 

através de estrelas (de zero a cinco estrelas) o quão bom é o local e também pode 

comentar justificando o número de estrelas escolhidas. 

Ao acessar a página oficial de cada empresa, foram coletados todos os comentários 

no período descrito abaixo e estes foram tabelados. Após o tabelamento os 

comentários foram categorizados de acordo com as categorias estabelecidas, neste 

momento os comentários que não possuíam texto foram desconsiderados visto que 

não seria possível extrair deles a percepção do cliente quanto ao estabelecimento. 

Os comentários mais relevantes foram selecionados para a análise, além disso, 

eventos como a repetição de apontamentos foram levados em consideração, pois 

evidenciam uma percepção comum pelos diferentes consumidores. Os comentários 
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podem sofrer influência de forma que sejam extremistas ou não condizer com a 

realidade.  

RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os comentários coletados foram analisados por categorias, estas foram 

estabelecidas com base no referencial teóricos sendo alguns dos pontos citados 

pelos autores que são os principais notados nos comentários. São elas: ambiente e 

atendimento, produto, tempo de espera e feedback.  

EMPRESA 01: 

Ambiente e atendimento:  

A empresa analisada tem um conceito diferenciado das demais pois ela antes da 

pandemia já não possui um espaço para o consumidor se alimentar, ele compra o 

produto e segue a rotina, justamente por este motivo não houve nenhum comentário 

que se referisse ao ambiente, diferente das outras empresas analisadas. O 

atendimento foi considerado rápido, competente e atencioso, pois o cliente tem um 

contato mais próximo com o funcionário que lhe atende. Os comentários são bem 

breves e diretos quanto ao atendimento. Esta variável colabora com os argumentos 

dos autores sobre o tempo e a necessidade de se alimentar rapidamente, 

demonstrando que a empresa 01 tem está característica. 

Produto: 

Os produtos oferecidos são bem recebidos pelos clientes, existem diversos 

comentários dizendo que o produto possui um ótimo sabor e que o preço torna ele 

bem acessível, alguns clientes preferiram especificar qual produto era o mais 

saboroso e consideravelmente o produto principal foi o vencedor, na literatura  Kotler 

(2010)  diz que a satisfação tem como foco o resultado da experiência do consumo 

ele afirma que a satisfação é o resultado da comparação do desempenho de um 

produto em relação ás expectativas impressas por quem o consome, ao identificar 

que a maioria dos comentários positivos estão relacionados ao produto principal  é 

possível afirmar que as expectativas dos clientes  depositadas no produto são 

atendidas . Em um caso específico um dos consumidores que utilizaram do sistema 

de entregas reclamou da qualidade do produto comentou: “Horrível, encomendei 

pelo Ifood e esperava comer algo decente! É uma vergonha e um descaso com o 
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consumidor, salgado só tem massa”. Neste caso observa-se que um impacto 

negativo resultou em um comentário, mesmo que em uma plataforma diferente, este 

fato é descrito elos autores Henning Thurau (2004) e Oliver (1997) que tratam da 

expectativa do consumidor sendo afetada negativamente pela realidade. 

Tempo de espera: 

Além do serviço in loco a empresa oferece um delivery via Ifood, um aplicativo para 

celulares, apesar deste sistema possuir uma área para comentário e avaliações 

algumas pessoas foram até a página da empresa para comentar suas experiências, 

e a maior parte delas não recomenda a compra online devido a um grande atraso 

conforme dito pelo Usuário 01: “péssimo atendimento, conseguiram atrasar um 

pedido em 1 hora e 40 minutos com uma entrega no mesmo bairro”. Kotler (2012), 

Hepp (2006), Oliver (1997), Iwan e Kartajaya (2018) apontam diversas vezes em 

seus trabalhos sobre a perspectiva do consumidor e como isso o motiva a comentar, 

mais uma vez nota-se que uma experiência negativa levou um cliente a comentar 

em outra plataforma sobre o ocorrido. 

Feedback: 

A maior parte dos comentários que a empresa recebe são positivos, mas mesmo 

assim eles têm a cultura de responder agradecendo, mostrando a preocupação com 

o consumidor. Teixeira (2016) apresenta o cliente como uma ferramenta para 

soluções e essa empresa tem esse cuidado em responder os comentários 

transmitindo ao cliente a imagem de que está em busca de melhorias constantes 

como se observa nos casos de comentários quanto a demora nas entregas ou 

quanto a qualidade do salgado pois a empresa pediu desculpas e informou que iria 

verificar o processo para evitar que o erro se repetisse. 

 

EMPRESA 02: 

Ambiente e atendimento: 

No período em que a empresa não trabalhava com entregas haviam muitos 

comentários sobre o ambiente, sendo ele bem recomendado pela maior parte dos 

clientes, muitos comentários fazem menção ao espaço como limpo e organizado, 

com cadeiras e mesas confortáveis. Alguns clientes postaram inclusive, fotos do 
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espaço enquanto expressavam sua experiência. Apesar disso, ocorreram alguns 

comentários que alegavam que as cadeiras eram desconfortáveis. Um exemplo é o 

comentário do Usuário 01: “cadeiras e mesas desconfortáveis, crianças de colo em 

cima das mesas, gritando e brincando, um calor insuportável”. No mais, através da 

análise dos comentários é possível notar que o ambiente é agradável já que as 

reclamações foram mínimas. 

Quanto ao atendimento houve vários questionamentos a respeito do Gerente e 

sobre questionamentos simples como juntar duas mesas, uma cliente citou que os 

funcionários não a deixaram juntar duas mesas para ficar em grupo. Em outro caso, 

o Usuário 02 comentou que estava com um grupo e chegado ao ambiente para 

comemorar um aniversário todos foram surpreendidos pela pergunta do 

recepcionista: “Vocês vão lanchar aqui mesmo ou é um Arrastão?” 

Retornando ao gerente, houveram alguns casos específicos que chamaram atenção, 

o primeiro foi que um Usuário 03 cita que os funcionários não quiseram chamar o 

gerente para atendê-lo. O outro caso foi à desistência de um pedido devido à 

demora na entrega. 

Kotler (2010) argumenta sobre a vontade do cliente em buscar um local em que ele 

consiga satisfazer suas necessidades ao mesmo tempo que transmita uma 

experiência agradável, quando isso não ocorre as redes sociais se tornam uma 

forma de expor suas opiniões a fim de compartilhar o vivenciado. Neste caso 

isolado, o grupo foi almoçar e um dos pedidos não chegou, devido à demora eles 

cancelaram este pedido. Porém, o gerente foi até a mesa do grupo reclamar sobre o 

cancelamento alegando que isso traria prejuízo ao estabelecimento. Após saírem do 

local aproximadamente dez pessoas comentaram sobre o ocorrido, todos avaliando 

negativamente a atitude do gerente e reclamando sobre o constrangimento, o 

paradigma da desconformidade apresentado por Oliver (1997) concebe a satisfação 

e a insatisfação como o resultado de uma comparação entre as expectativas 

anteriores a compra ou consumo e o desempenho percebido pelo consumidor, neste 

caso isolado o atendimento teve um desempenho negativo na perspectiva do 

consumidor gerando um impacto negativo no ponto de vista do consumidor, 

atrelando uma imagem negativa da empresa para este grupo especifico. 

Produto: 
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Os produtos na sua maior parte são bem avaliados, algumas pessoas reclamaram 

apenas do tamanho do lanche e do tempero, todavia foram apenas 2 comentários. 

Portanto em sua maioria, os produtos são descritos como saborosos e viciantes. 

Alguns exemplos são os comentários do Usuário 05: “Lanche bom, super saboroso”, 

Usuário 06: “Eu adoro a comida”, porém existem alguns comentários como o do 

usuário 07: “Fiquei horrorizada com o tamanho do lanche para cobrarem tão caro”. 

No mais a maior parte se assemelha com o comentário do usuário 08: “Comidas e 

sobremesas, tudo de bom”. 

Tempo de espera: 

Muitas pessoas reclamaram do tempo de espera, além do grupo que comentou 

sobre o cancelamento do pedido, diversos clientes comentaram da demora. Tanto 

no delivery quando no próprio estabelecimento. O fato é comentado pelo usuário 09 

“Demora no atendimento, e quando solicitei falar com o gerente ele nem se quer 

quis falar com o cliente” e também pelo Usuário 10: “Depois de esperar quase 1h a 

colega informou desistência e o gerente veio reclamar do prejuízo”. Além de outros 

usuários que também se queixaram do fato: “Poderia ser mais ágil na hora do 

pagamento” “Muito demorado, eles demoram muito para fazer o lanche”. 

Feedback: 

Não houve feedback por parte da empresa em nenhum comentário. 

EMPRESA 03: 

Ambiente e atendimento: 

Os comentários relacionados ao ambiente e atendimento antes das restrições nas 

áreas públicas estão destacados na página da empresa de forma positiva, como o 

comentário do usuário A; que fez a seguinte publicação referente ao ambiente: 

excelente ambiente para todas as ocasiões, fora essa pizza maravilhosa! Os 

comentários relacionados ao ambiente estão destacados na página oficial da 

empresa de forma positiva, sendo perceptível que em relação a essa categoria os 

usuários demostram um alto grau de satisfação. 

Com relação ao atendimento do usuário C cujo qual é o único que se destaca de 

forma negativa, onde relata que ao entrar em contato com o atendente para realizar 
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uma reclamação relacionada a qualidade do produto, o atendente diz que o produto 

não iria mudar. Entretanto os outros comentários na página da empresa classificam 

o atendimento como ótimo e bom. Com base nisto é possível analisar que o 

atendimento no local do fast food, possui uma ótima qualidade atrelando assim uma 

boa imagem ao nome da empresa, porém o atendimento por telefone precisa de 

aprimoramento para realizar a assistência adequada ao cliente. 

Produto:  

Os comentários relacionados aos produtos são classificados em sua maioria de 

forma positiva, onde a maioria dos consumidores os classifica como simplesmente 

delicioso, saboroso, gostoso e como a melhor pizza da Grande Vitória, percebe-se 

que com relação ao produto, a maior parte do público demonstra satisfação, como 

cliente insatisfeito destaca-se o comentário do usuário C, cujo qual em sua 

publicação classifica a pizza como “a mais salgada da ilha”, destacando seu 

descontentamento. 

Tempo de espera: 

Com relação ao tempo de espera, na página oficial da empresa no Facebook não há 

comentário relacionado a está categoria especifica, levando em consideração que a 

maioria dos frequentadores do local que manifestaram sua opinião no Facebook, 

classifica o ambiente e o atendimento de forma positiva, entende-se que por isso 

não há manifestação sobre essa categoria, pois está atrelada aos outros 

comentários de satisfação das categorias acima. 

Feedback: 

Há poucos comentários na página da empresa referente a essa categoria, porém 

destaca-se o retorno da empresa com base no comentário do usuário D que realizou 

o seguinte comentário “Bem localizado, pizza muito gostosa, o suco estava muito 

bom adorei, só achei que tinha poucas opções de bacon”, a empresa agradece a 

avaliação e destaca que as pizzas são feitas na hora de acordo com o pedido do 

cliente e que pode ser solicitado um adicional de bacon, podendo personalizar e 

atender o gosto do cliente, finaliza o comentário convidando o cliente a voltar e 

personalizar uma pizza com a sua cara, ou seja, de acordo com seu gosto. Para 

Hepp (2006) o objetivo principal dos negócios não é fornecer, não é vender, não é 
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servir, mais satisfazer as necessidades que levam os consumidores a fazer novos 

negócios, ao receber o retorno do cliente a empresa entra em contato agradecendo 

o comentário do cliente, e quanto a reclamação a empresa procura esclarecer seu 

processo de atendimento e convida o consumidor a voltar para vivenciar a satisfação 

das expectativas sobre o produto desejado, demonstrando que seu objetivo estar 

além da venda do produto e tem o foco no retorno do cliente. Com relação ao 

comentário negativo da pizza salgada, a empresa não se manifestou.  

 

EMPRESA 04: 

Ambiente e atendimento: 

Mesmo com a pandemia, os comentários referentes ao ambiente destacados na 

página da empresa mostram que os clientes estão satisfeitos com a estrutura 

moderna, agradável e inovadora, proporcionando conforto para as crianças e para 

toda a família, destaca-se também que os clientes recomendam e indicam o lugar 

para outras pessoas virem visitar e apreciar o ambiente simples e moderno da 

empresa como diz o *Usuário A “amei o lugar, quem vim em vitória tem que vim 

aqui, vistas maravilhosas”. Na empresa 4 os clientes demonstram estar satisfeitos 

com o espaço e o atendimento o que comprova as citações de Kotler (2012), Hepp 

(2006), Oliver (1980), Iwan e Kartajaya (2010) pois todos apresentam que as 

experiências de consumo, necessidades e experiências levam as pessoas a 

comentar sobre as empresas. 

Os clientes classificaram o atendimento como excelente, isso mostra que eles são 

treinados para ter excelência na abordagem dos consumidores, é destacado e muito 

elogiado o carisma e atenção que superaram todas as expectativas dos clientes, o 

*Usuário B afirma: “Perfeição define, do lanche ao atendimento, tudo incrível, e que 

atendimento! Parabéns a todos”. Isso demonstra que no inicio da pandemia as 

pessoas continuavam a usar os espaços públicos. 

Produto: 

Em relação aos produtos os clientes aprovam a qualidade e classificam como 

“divino” o sabor do hambúrguer, é notável também que o cardápio criativo traz 

opções e sabores diferentes como, por exemplo, hambúrguer vegetariano. Foi 
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identificado à satisfação dos clientes em relação ao preço acessível e os produtos 

de alta qualidade, os clientes recomendam a experiência. 

Tempo de espera: 

 Foi identificado através dos comentários postados na página que em relação ao 

tempo de espera os clientes têm o hábito de ficar por horas na fila esperando para 

serem atendidos. Nesta categoria nota-se o que Gregoire Fisher (2006) apresenta 

em suas pesquisas, o autor demonstra que experiências negativas geram 

comentários negativos e na empresa 4 o tempo de espera é por diversas vezes 

apontado pelos consumidores. Alguns clientes descreveram que antes de conhecer 

o produto ficaram com receio de ficar na fila por um grande tempo, mas devido às 

indicações resolveram esperar na fila para adquirir o produto, e após experimentar o 

hambúrguer aprovaram a qualidade e destacaram que vale a pena ficar por horas na 

fila aguardando para viver a experiência de provar o produto, o Usuário C afirma 

“Recomendo tudo! Recomendo até ficarem horas na fila esperando por que vale a 

pena, geralmente as filas ficam grandes porque tudo é bom demais”.  

Após migrar apenas para o serviço de entregas os pedidos continuavam altos e com 

um grande tempo de espera, mas os clientes continuavam comentando que valia a 

pena esperar. Oliver (1980) afirma que quando o desempenho se mostra superior as 

expectativas formadas anteriormente, surge a desconformidade positiva e 

consequentemente a satisfação, no ano de 2005, Milan e Trez em suas pesquisas 

afirmam que pessoas satisfeitas tendem a valorizar os atributos de um produto e 

manter a estrutura de recompra sobre ele. 

Feedback: 

Em relação ao feedback foi observado que a gestão da empresa sempre descreve 

um parecer aos consumidores insatisfeitos com o serviço prestado, pessoas que 

furam a fila ou até mesmo problemas de comunicação entre os funcionários, a 

gestão descreve o parecer com o intuito de melhoria continua nos processos 

realizados, é uma forma de mostrar ao consumidor que a empresa procura sempre 

ter excelência nos procedimentos realizados. Vale mostrar a importância dos 

comentários para o foco no resultado e processo conforme descrito por Marchetti & 

Prado (2001), através dos feedbacks gerados pela empresa 04 percebe-se que ela 

busca na experiência do consumidor formas de melhorar. Isto colabora para o que o 
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autor Teixeira (2016) apresenta em seus textos, citando o cliente como uma solução 

de alguns problemas da empresa pela visão diferenciada que os mesmos têm sobre 

ela. 

Análise geral 

Após a análise individual das empresas foi elaborada uma tabela para comparação 

dos principais pontos abordados pelo consumidor, podendo comparar melhor as 

quatro empresas. 

Tabela 2 – Análise geral das empresas 

Empresas analisadas --> Empresa 
01 

Empresa 02 Empresa 
03 

Empresa 
04 

Pontos sobre o Ambiente 

Espaço limpo e Organizado   x x x 

Cadeiras e mesas 
desconfortáveis 

  x     

Ambiente não climatizado   x     

Moderno e Inovador       x 

Agradável x   x x 

Pontos sobre o Atendimento 

Rápido atendimento x   x   

Atendimento competente e 
atencioso 

x   x x 

Desrespeitoso   x     

Reclamações sobre o gerente   x     

Reclamações sobre os 
atendentes 

  x x   

Pontos sobre o Produto 

Acessível x     x 

Saboroso x x x x 

Tamanho do lanche   x   x 

Diferenciado       x 

Pontos sobre o tempo de espera 

Demora para entrega x       

Demora no local   x   x 

Rápida entrega do pedido x       

Pontos sobre o retorno aos consumidores 

Empresa deu retorno a todos os 
comentários 

x       

Retorno apenas nos 
comentários negativos 

      x 

Retorno em alguns comentários     x   

Nenhum retorno   x     



17 
 

Elaborado pelos autores (2020) 

O principal ponto a se destacar é que a forma como a empresa trabalha com o 

feedback parece ter influenciado na similaridade dos pontos em comum entre as 

empresas. Nota-se que a empresa 02 não deu nenhum retorno aos clientes e os 

pontos ressaltados por eles tende a se diferenciar das demais empresas. Além 

disso, a empresa 01 por não ter um espaço para o cliente lanchar no local apresenta 

uma diferença nos pontos sobre o ambiente. Desta forma, percebe-se que a forma 

como a empresa trabalha altera a percepção do cliente quanto ao espaço 

 

As empresas 01,03 e 04 possuem muitos comentários positivos e os apontamentos 

quanto ao ambiente agradável, atendimento competente e atencioso, produto 

saboroso são bem presentes nas empresas. A segunda empresa tem diversos 

comentário a respeito de reclamações sobre o gerente e atendentes. Além de 

críticas sobre o desconforto das cadeiras e do ambiente não climatizado. A empresa 

04 apresenta um caráter inovador, e os clientes apontaram essa “modernidade” que 

a diferencia das outras empresas em alguns pontos citados pelos clientes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou no referencial teórico ressaltar a importância da 

propagação da informação nas mídias sociais, destacando as publicações dos 

consumidores nas páginas oficiais das empresas no Facebook, onde teve como foco 

analisar os comentários relacionados a satisfação do consumidor ainda mais no 

cenário atual com a pandemia do Corona Virus que alavancou os negócios online, 

principalmente na área de fastfood. 

Com base na análise dos dados coletados conclui-se que a empresa 1 em sua 

maioria, os comentários são positivos em todas as categorias, sendo mínimos os 

comentários negativos que são encontrados na categoria tempo de espera, a 

empresa emite um retorno tanto aos comentários positivos como os negativos. A 

empresa 2, apresenta um número significativo de comentários positivos em as 

categorias, porém o atendimento e o tempo de espera apresentam maior número de 

comentários negativos em comparação as outras empresas analisadas. 

Ao efetuar a análise da empresa 3 percebe-se que em todas as categorias os 

comentários destacam-se por serem em sua maioria positivos, tendo mínimos 
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comentários negativos relacionados as categorias de produto e atendimento. Bem 

como a empresa 4 também possui a maioria dos comentários de todos as categorias 

positivos, porém destaca-se pois nos comentários é possível identificar que apesar 

de haver determinado tempo de espera o produto compensa todo o processo. 

Mesmo com a situação atual e com a não abertura dos espaços públicos o 

consumidor continua relatando suas experiencias e exigindo a qualidade no 

atendimento, mesmo que seja online e por entrega. Empresas com um serviço de 

atendimento diferenciado e que se readaptaram ao novo cenário conseguiram 

manter o padrão de elogios. A empresa que já era focada e só trabalhava com 

entrega não teve tanto impacto direto após o início da crise. 

Respondendo ao problema proposto neste estudo: de que forma os consumidores 

de fastfood expressam sua satisfação nas páginas oficiais das empresas no 

Facebook? Foi possível identificar no decorrer da pesquisa que os usuários que 

expressam sua opinião nas páginas oficiais das empresas, buscam uma interação 

direta com a organização seja para destacaram sua satisfação ou insatisfação com o 

produto ou serviço oferecido, ou simplesmente sugestões de melhoria. Com relação 

a satisfação foi observado que está diretamente relacionada a um conjunto de 

aspectos, dentre eles são classificados como principais: ambiente, atendimento, 

produto, tempo de espera e feedback. É possível identificar a satisfação do 

consumidor quando os comentários somados em sua maioria são positivos 

concluindo que o nível de satisfação do consumidor é positivo, e caso contrário o 

nível de insatisfação do consumidor. Portanto é possível identificar a satisfação do 

consumidor através dos comentários e vários pontos a melhorar na empresa. 
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