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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve por finalidade estudar a satisfação e fidelidade dos clientes do 

restaurante Café na Paleta, situado em Porto Alegre. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de caráter exploratório, onde foram feitas oito entrevistas em profundidade 

com clientes, quatro com funcionários e uma com a gestora do restaurante. Esta 

fase teve o objetivo de descobrir quais os atributos influenciadores da satisfação dos 

clientes, bem como melhor compreender o negócio como um todo. Conclui-se que 

os clientes vão ao Café na Paleta sempre que possuem tempo para tanto e que dão 

grande importância ao atendimento ofertado pelo restaurante, bem como à comida, 

que é bastante parecida com a feita em casa. Além disso, foram levantados alguns 

pontos fracos do restaurante e percebeu-se que o principal meio de divulgação do 

Café na Paleta é a propaganda boca a boca. Posteriormente, para medir o nível de 

satisfação e fidelidade, bem como para caracterizar os clientes, foi feita uma 

pesquisa quantitativa, representada pela aplicação de questionários com cento e um 

clientes. Finalmente, para encerrar o trabalho, foram dadas sugestões de melhorias 

baseadas nos resultados encontrados, tais como: pequena mudança na sobremesa, 

oferecer uma maior variedade de bebidas alcóolicas, fazer um convênio com algum 

estacionamento, ideias de promoções e de reformas na estrutura do ambiente.  

 

Palavras-chave: Pesquisa de satisfação. Restaurante. Marketing. Fidelidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O restaurante Café na Paleta pode ser considerado relativamente novo, visto 

que foi aberto em meados de 2005. Situado na Av. Venâncio Aires, no bairro Bom 

Fim em Porto Alegre, já mudou muita coisa desde que abriu suas portas. Sempre 

tentando se adaptar, começou servindo pratos ala carte para, posteriormente, passar 

a oferecer o formato de buffet, livre e a quilo. A atual dona assumiu o restaurante 

que era de sua mãe. Estudante de nutrição divide seu tempo entre os estudos e a 

administração do Café na Paleta.  

Através de conversas informais com a dona do restaurante, havidas 

preteritamente à realização deste trabalho, foi verificado que a empresa necessita ter 

informações mais precisas sobre a satisfação e níveis de lealdade de seus clientes. 

Vale destacar a dona do Café na Paleta, que também é gestora do mesmo, não 

possui qualquer tipo de instrução formal na área de gestão e que praticamente todas 

as ações tomadas na gestão foram sempre feitas de maneira intuitiva. Desta forma, 

o presente trabalho tem por objetivo verificar os níveis de satisfação e lealdade, de 

forma munir a gestora de informações para que a mesma possa aperfeiçoar a 

administração. Além disso, ao final do trabalho, serão dadas algumas sugestões de 

melhoria com base nos dados levantados. Sendo assim, o ponto de partida para 

essa pesquisa foi definir o tema que seria abordado, neste caso, a satisfação e a 

lealdade dos clientes do Café na Paleta. 

No primeiro capítulo, é apresentado e descrito o problema levantado para a 

realização desta pesquisa. Definido o problema, foi possível, nos capítulos 

seguintes, a elaboração dos objetivos que deveriam ser atingidos, bem como a 

maneira pela qual seriam obtidos os dados necessários para se atingir estes 

objetivos. No mesmo capítulo, é explanada a justificativa da realização desse 

estudo, mostrando como o presente trabalho é relevante para a continuidade e 

crescimento da empresa e para a formação acadêmica da pesquisadora. Tendo em 

vista que gestora possuiu pouca experiência e conhecimento, todas as informações 

obtidas serão de grande valia. Além disso, as sugestões oferecidas ao final deste 

trabalho possuem grandes chances de serem efetivamente aplicadas, o que irá 

consolidar o que foi construído e aprendido pela pesquisadora ao longo do curso de 

Administração. 
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O segundo capítulo trata dos objetivos gerais e específicos estabelecidos 

para essa pesquisa.  

A revisão da literatura está exposta no capítulo três. Nele, são abordados 

assuntos da área de Marketing que estão diretamente relacionados ao tema 

proposto. Entre alguns dos assuntos abordados, estão os desejos e necessidades, 

valor para o cliente, comportamento do consumidor (processo de compra) e 

satisfação. 

O quarto capítulo expõe os conceitos referentes à pesquisa, bem como 

descreve o método utilizado, sendo este divido em duas etapas: exploratória e 

quantitativa. No capítulo, são descritos os instrumentos de coleta de dados, a 

amostra, além das formas de análise. 

O capitulo cinco está separado em duas partes, a primeira tratando dos 

resultados da fase exploratória e a segunda dos resultados da segunda fase, a 

quantitativa. Neste capítulo foram relacionados os perfis dos entrevistados da 

primeira fase, a caracterização dos respondentes da segunda fase, bem como, todas 

as informações obtidas em ambas as etapas dos estudos. Ao final dos resultados da 

fase exploratória foi elaborado um quadro resumindo os resultados. 

O sexto e último capítulo, demonstra as conclusões da pesquisa. Tendo como 

base tudo o que foi explanado no capítulo cinco, juntamente com a revisão de 

teórica, capítulo três. Tais conclusões foram elaboradas de forma a alcançar os 

objetivos propostos no capítulo dois. Além disso, são sugeridas melhorias, bem 

como abordadas as limitações a que este trabalho se sujeitou. Por fim, são 

abordadas as impressões da pesquisadora quanto à relevância deste trabalho para 

a melhoria da empresa e para seu próprio crescimento pessoal e profissional. 

Posteriormente, são apresentadas as referências teóricas nas quais o 

trabalho foi baseado. Ainda, no Apêndice A, o roteiro utilizado nas entrevistas em 

profundidade realizadas e, no Apêndice B, o modelo de questionário aplicado com 

os clientes. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Atualmente, independente do ramo de atuação de uma organização, não 

basta mais oferecer um serviço razoável aos consumidores. É preciso saber 

exatamente o que os consumidores querem, para depois possibilitar aos mesmos a 

utilização de uma oferta que atenda a todas as suas expectativas.  

Cada tipo de empreendimento terá fatores distintos com que se preocupar ao 

moldar suas ofertas, além da qualidade do produto em si. No caso em questão, mais 

especificamente, um restaurante self service, variáveis como atendimento, ambiente, 

decoração, limpeza, higiene, localização e facilidade de acesso, devem ser 

considerados, bem como, é claro, a qualidade da comida e o quão saudável esta se 

apresenta. Lembrando a importância da propaganda boca a boca, e que qualquer 

gosto ou aparência estranha na comida ou, ainda, qualquer tipo de mau 

atendimento, logo será comentado a vários clientes atuais e possíveis futuros 

clientes. 

Neste contexto, em que é imprescindível compreender os clientes e conhecer 

bem o que buscam, lançamos nosso olhar sobre a empresa objeto do estudo. 

Situado na Av. Venâncio Aires, no bairro Bom Fim da cidade de Porto Alegre, o 

restaurante Café na Paleta abriu suas portas em 2005. É uma empresa familiar do 

ramo alimentício que, de acordo com conversa preliminar com a gestora, tem um 

público de médio a alto poder aquisitivo e serve entre 120 e 150 almoços diários na 

modalidade de self service (ou buffet) – livre e a quilo. Este número, apesar de 

aparentemente pequeno se comparado a outros restaurantes, é razoável, visto que 

o estabelecimento em questão está instalado em uma casa antiga com estrutura 

relativamente pequena. Sendo assim, o mesmo teria espaço para atender 

confortavelmente uma média de no máximo 200 almoços diários.  

A gestora do Café na Paleta nunca fez uma pesquisa de satisfação baseada 

em critérios científicos, limitando-se à em determinada época deixar pequenos 

formulários sobre as mesas que raramente eram preenchidos. A falta de uma 

pesquisa de satisfação de qualidade e com critérios bem definidos aponta para a 

existência de uma possível lacuna entre o que os clientes esperam de fato e o que a 

gerência imagina que os mesmos necessitam para satisfazer suas expectativas e, 

consequentemente, com o que esta busca proporcionar a seus clientes. 
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Nas redondezas do empreendimento há diversos restaurantes que atendem 

os clientes da mesma forma, ou seja, servem buffet ao meio dia. Vale destacar, que 

alguns destes o fazem com maior variedade de comida e/ou com preços mais 

acessíveis, e que ainda assim no restaurante em questão são servidos entre 120 e 

150 almoços diários. A quantidade relativamente grande e constante de almoços 

vendidos indica que preço e variedade não são os únicos atributos levados em 

consideração na hora de os clientes escolherem o local onde irão almoçar. Desta 

maneira verifica-se que nesta empresa existem outros atributos que influenciam a 

escolha do cliente e que em relação a estes, o restaurante objeto do estudo, vem 

obtendo destaque. 

Em um ambiente competitivo, como é caso do ramo alimentício em Porto 

Alegre, é importante saber exatamente o que é valorizado pelos clientes. Cumpre 

observar que, além de outros restaurantes, podem ser consideradas concorrentes 

todas as demais organizações que de alguma maneira sirvam alimentos, ou seja, 

são também concorrentes: lanchonetes, vendedores de comida ambulantes, bem 

como supermercados situados nos arredores, visto que, na necessidade de 

alimentação rápida, servem como opções de compra. Isto se deve ao fato de que 

com as mudanças no estilo de vida das pessoas, cada vez é mais comum haver 

indivíduos que fazem suas refeições na rua. E mais, estas refeições tendem a ter um 

curto espaço de tempo para serem realizadas. Torna-se um tanto quanto raro ao 

indivíduo ter tempo de se deslocar até sua casa ou almoçar em um restaurante ala 

carte. Neste contexto surge um grande espaço de atuação para restaurantes que 

servem buffet, por demandarem menor tempo de espera, e ainda, para lanches 

rápidos, que muitas vezes acabam por substituir até as principais refeições do dia. 

A satisfação dos clientes está diretamente ligada às expectativas dos 

mesmos. Dessa forma, necessita-se saber em quais atributos/fatores os clientes 

baseiam suas expectativas, de modo a atendê-las e gerar satisfação. Um cliente 

satisfeito, além de voltar ao estabelecimento, tende a o indicar a novos clientes 

potenciais. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente estudo justifica-se pela necessidade por parte da gerência em 

compreender seus clientes de maneira à melhor atendê-los. Esta compreensão para 

com os clientes deve ser buscada em todo o tipo de organização. Sendo assim, todo 

estudo realizado com este propósito é válido. Pois, além de servir diretamente para 

aplicação de estratégias com base nos resultados do estabelecimento onde o estudo 

foi realizado, demonstra a todos interessados no tema, o quanto o assunto é 

relevante e como se pode ter melhoras consideráveis de gestão através do 

conhecimento dos clientes. 

O trabalho em questão busca compreender quais são os atributos aos quais 

os clientes dão valor e o quão bem estão sendo atendidos. Espera-se analisar quais 

são os atributos que a gerência enxerga como de valor para o cliente e qual a 

avaliação que esta faz da excelência com que os oferece. Dessa maneira, visa-se 

facilitar e qualificar a gestão do restaurante. O conhecimento das necessidades e 

opiniões dos clientes permitirá otimizar os esforços da gerência para aperfeiçoar os 

itens onde se verifique a maior expectativa por parte dos clientes e que possam não 

estar sendo atendidos satisfatoriamente. Além disso, possibilitará a manutenção da 

qualidade dos itens que se mostrarem ofertados de forma satisfatória. Não obstante, 

possibilitará à gerência dar maior ênfase à divulgação da relevância daqueles 

fatores que se mostrarem com alto grau de satisfação pelos clientes, mas que por 

outro lado, os mesmos possam não dar grande importância. 

 O estudo é relevante uma vez que, a empresa sempre foi preocupada com 

seus clientes. Existe uma relação bastante intima entre clientes e funcionários da 

empresa. No entanto, a gerência apenas tenta compreendê-los de forma intuitiva, 

nunca tendo feito um estudo para de fato chegar a conclusões baseadas em uma 

pesquisa cientificamente elaborada. Isto possibilita um trabalho de qualidade, visto 

que a gerência tem grande interesse nos resultados da pesquisa e, até mesmo os 

funcionários, são dispostos em ajudar. 

Por meio de entrevistas com as pessoas envolvidas com o restaurante 

(clientes, gestora e funcionários), além da aplicação de questionários com os 

clientes, este estudo possibilitará à pesquisadora colocar em prática os conceitos 

estudados ao longo do curso de graduação e aplicar os conhecimentos adquiridos 
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no decorrer do mesmo. Possibilita a comparação de três visões distintas, a dos 

clientes, dos funcionários e a da empresária, referente aos atributos que influem na 

satisfação em relação a um restaurante. Permitindo aplicar na prática a base teórica 

direcionada à área de atuação escolhida como ênfase na graduação, no caso o 

marketing. 

Sendo assim, o estudo busca responder a questões como: Quais os atributos 

que influenciam na satisfação? O quão satisfeitos estão os clientes com cada um 

desses atributos? E com o Café na Paleta de maneira geral? O que a gerência 

imagina influenciar na satisfação do cliente e como a enxerga a excelência com que 

está oferecendo estes fatores? Qual o nível de satisfação dos clientes do Café na 

Paleta? Além de responder: Qual o nível de lealdade dos clientes para com o Café 

na Paleta?  

 

  



17 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral identificar o nível de satisfação 

dos clientes do restaurante Café na Paleta.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

A fim de atingir satisfatoriamente o objetivo geral acima proposto, serão 

utilizados os objetivos específicos a seguir arrolados como base para compreensão 

mais abrangente sobre o nível de satisfação. 

- Identificar quais são os atributos que afetam o nível de satisfação dos 

clientes; 

- Medir os níveis de satisfação individuais e agrupados dos atributos 

identificados; 

- Mensurar o nível de satisfação geral dos clientes; 

- Mensurar o nível de lealdade, valor e confiança dos clientes para com o 

restaurante;  

- Verificar a conformidade entre a visão da gerência, dos funcionários e 

dos clientes em relação à que atributos são valorizados e o quão bem são ofertados; 

e ainda, 

- Propor ações de gestão da satisfação de clientes do Café na Paleta. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo aborda os conceitos pertinentes ao trabalho desenvolvido, tais 

como: a definição de marketing, de desejos e necessidades, de valor para o cliente, 

do processo de compra, incluindo os tipos de tomada de decisão. 

 

 

3.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE MARKETING  

 

 

“Não é novidade que estamos ingressando em uma era de ferrenha 
competição – em que de fato satisfazer, e até empolgar, o cliente é 
absolutamente crucial, não apenas para o sucesso da empresa, mas 
até para sua sobrevivência.” Whiteley, 1999. 
 

 Neste contexto, citado na epígrafe acima, surge o campo de atuação do 

marketing. Whiteley (1999) explica que o mercado após a Segunda Guerra Mundial 

era um mercado vendedor em que, mesmo que não houvesse preocupação em 

agradar o cliente, o mesmo sempre voltava. Afirma ainda que esse tipo de mercado 

provavelmente nunca mais será visto.  

Segundo Churchill e Peter (2000, p. 4) “a essência do marketing é o 

desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participem 

voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos”. A 

afirmativa dos autores demonstra que, ao contrário do que muitos pensam, o 

marketing não trabalha apenas a favor das organizações, e sim de forma a gerar 

uma relação do tipo “ganha-ganha”. Churchill e Peter (2000, p. 4) conceituam o 

marketing como “a visão de que uma organização deve procurar satisfazer as 

necessidades e desejos de seus clientes enquanto busca alcançar suas próprias 

metas”. Em outras palavras, a satisfação dos clientes deve servir como meio para 

alcançar os objetivos da empresa, geralmente, e também no caso do objeto do 

presente estudo, o lucro. 

Kotler (2000, p. 30) define "a administração de marketing como a arte e a 

ciência da escolha de mercados-alvos e da captação, manutenção e fidelização de 

clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior 

para o cliente". Percebe-se que o marketing está totalmente voltado ao cliente, ou 
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seja, o cliente deve dar valor e atenção aos "esforços" da empresa em determinada 

direção, ou o esforço não será recompensado. Por exemplo, se determinada 

indústria resolve melhorar a qualidade de seus produtos em 50% com um acréscimo 

de preço de 20%, pode parecer uma ótima opção, mas se o seu mercado alvo não 

estiver apto e disposto a pagar valor nenhum adicional pelos produtos da mesma, 

essa não será uma boa ideia. Sempre é preciso verificar ao que o cliente dá valor, se 

ao preço monetário, se à qualidade, se à facilidade de encontrar o produto, se ao 

status que há em possuí-lo, entre outros, de forma a ter uma estratégia eficaz. Ou 

seja, a empresa deve voltar-se ao cliente de modo a compreendê-lo. 

De acordo com Churchill e Peter (2000), os consumidores fazem compras de 

bens e serviços, para uso próprio, ou para presentear, de maneira a satisfazer 

desejos e necessidades, de modo a melhorar suas vidas ou resolver seus 

problemas. 

 

 

3.1.1 Desejos x necessidades 

 

 

Para melhor compreender o papel do marketing e entender ao que os 

consumidores dão valor é preciso analisar seus desejos e necessidades. Para 

Churchill e Peter (2000), necessidade é aquilo que o consumidor necessita para 

sobreviver, citando como exemplos comida e abrigo. Por outro lado, o desejo, inclui 

o objeto (bem ou serviço) específico para satisfazer a necessidade, além de outros 

adicionais que vão além da sobrevivência, exemplificados como um Big Mac (objeto 

de desejo) para suprir a necessidade de comida. 

Kotler (2000) compreende estes conceitos de maneira semelhante, conceitua 

as necessidades como as exigências básicas humanas, como comida, abrigo para 

sobreviver, reconhecimento, entretenimento, status, etc. O autor esclarece que uma 

necessidade passa a ser um desejo, quando possui um objeto específico para 

satisfazê-la, ou seja, ninguém tem necessidade de ter um netbook com internet 3G 

para conectar-se em qualquer lugar, essa pessoa tem desejo de um netbook e 

necessidade de comunicação. As necessidades existem desde sempre e não podem 

ser influenciadas por ninguém, já os desejos podem ser criados e influenciados. Por 
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exemplo, um profissional de marketing pode influenciar uma pessoa, convencendo-a 

que se consumir determinado produto, terá um bom status na sociedade. 

Shet, Milttal e Newman (2001, p.59) conceituam a necessidade como “a 

condição insatisfatória de um cliente, que o leva a uma ação que tornará essa 

condição melhor”, em contrapartida, “um desejo é um afã de obter mais satisfação 

do que é absolutamente necessário para melhorar uma condição insatisfatória.” A 

vontade de obter serviços e produtos melhores ou em maior quantidade estaria 

representada na figura do desejo. Os autores ressaltam que as origens das 

necessidades e dos desejos também se diferenciam. Enquanto as necessidades 

surgem das características pessoais do indivíduo (genética, biogenia e psicogenia) e 

das características físicas do ambiente (clima, topografia e ecologia), os desejos são 

determinados pelo contexto individual (valor pessoal financeiro, instituições e cultura) 

e do contexto ambiental (economia, tecnologia e política pública). 

 

 

3.1.2 Níveis de análise do marketing 

 

 

Churchill e Peter (2000) lembram que há dois níveis de análise de marketing, 

o macromarketing, relacionado às questões nos níveis global e nacional, e o 

micromarketing para aquelas abaixo destes níveis. No trabalho em questão, visto o 

objeto de estudo tratar-se de um único restaurante, lidaremos apenas com 

micromarketing em nível organizacional. 

 

 

3.1.3 Orientações do marketing 

 

 

De acordo com os autores Churchill e Peter (2000), existem três orientações 

pelas quais o marketing pode ser orientado nas organizações. São elas: 1) 

Orientação para a produção, focada nos produtos e como fabricá-los, preocupa-se 

em informar ao cliente sobre a existência do produto e com entrega do mesmo em 

locais onde possa ser comprado; 2) Orientação para vendas, concentra as 
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atividades de marketing na venda dos produtos disponíveis; e 3) Orientação para 

marketing, segundo os autores, na maioria das situações esta é a orientação mais 

adequada.  A orientação para o marketing busca compreender os desejos e 

necessidades dos consumidores e oferecer produtos e serviços que possam 

satisfazê-las. Essa seria uma maneira de criar lealdade e competir de forma mais 

eficiente. Entretanto, os autores lembram que nem sempre esta orientação vai ser 

adequada, e que não se pode dar atenção apenas aos clientes deixando de lado 

empregados e fornecedores, por exemplo. 

Segundo Kotler (2000), a orientação de marketing, ao contrário da orientação 

de vendas, adota uma perspectiva de fora para dentro. Sendo assim há quatro 

pilares fundamentais, sendo eles: mercado-alvo, é preciso definir e delimitar bem o 

público à quem pretende atender; necessidades dos clientes, compreender todas as 

necessidades dos clientes em suas diferente esferas (necessidades declaradas, 

reais, não-declaradas, secretas e "de algo mais"); marketing integrado, coordenação 

de todas as atividades da empresa que afetam o interesse dos clientes; e 

lucratividade, que se dá por meio da satisfação do cliente. 

Parasuraman e Colby (2002) ressaltam que historicamente os 4 Ps de 

marketing (preço, praça, produto e promoção) são focados basicamente às 

mercadorias. Entretanto, propõem que apenas este enfoque não é suficiente para 

obter uma vantagem competitiva sustentável, pois se proliferam ofertas parecidas 

em todos os setores, acabando por haver uma concorrência simultânea de preços e 

promoções das empresas, além disso, há uma demanda crescente por serviços de 

melhor qualidade. Sendo assim, conclui-se que o sucesso duradouro provém do 

bom atendimento aos clientes, não apenas da venda.  

Parasuraman e Colby (2002) classificam os serviços em três possíveis tipos, 

o serviço essencial, o serviço periférico, como dar informações sobre uma remessa 

de produtos, e o serviço suplementar, como a assistência técnica. Todavia, lembram 

que todo tipo de serviço possui uma característica elementar: envolve interações 

entre os clientes e o pessoal da empresa. 

Para gerar a fidelização, Parasuraman e Colby (2002) destacam três tipos de 

marketing, de maneira a abranger o papel dos funcionários que entram em contato 

com os clientes. O marketing interno é aquele direcionado aos funcionários, que 

precisam ser tratados como clientes internos da empresa e devem acreditar na 

organização para que se motivem a bem atender os clientes. No marketing externo  
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se localizam os 4 Ps (produto, praça, promoção e preço). O marketing interativo, por 

sua vez, visa estabelecer a fidelização dos clientes por meio da interação com os 

funcionários. Para que isto ocorra é preciso que todos os funcionários que entrem 

em contato com os clientes reconheçam seu papel em criar uma visão favorável da 

empresa. 

Whiteley (1999) enfatiza que as empresas que mais se destacam e lucram no 

mercado são àquelas que conseguem voltar-se totalmente para seus clientes. O 

autor destaca que existem sete imperativos essenciais, apresentados a seguir, que 

devem ser seguidos por aqueles que desejam oferecer uma alta qualidade de 

produto e serviço, são eles: 

1) Criar uma visão que preserve o cliente: todos os integrantes da empresa, 

seja o presidente ou a telefonista, devem ter como missão satisfazer os 

clientes; 

2)  Saturar a companhia com a voz do cliente: para mudar a posição 

competitiva é preciso criar uma intimidade entre a empresa e os clientes, 

de forma a deixá-los à vontade para falar o que pensam; 

3) Aprender com os vitoriosos: deve-se analisar o que fizeram e fazem as 

grandes empresas para tornarem-se bem sucedidas; 

4) Liberar os defensores de seus clientes: os empregados de forma geral 

querem atender bem aos clientes, os mesmos devem ser incentivados a 

ter esta atitude e deve-se demonstrar que a empresa se compromete com 

isso; 

5) Derrubar as barreiras ao desempenho conquistador de clientes: deve-se 

sempre estudar mais sobre qualidade, de forma a eliminar barreiras que 

prejudiquem o atendimento ao cliente; 

6) Estar sempre medindo: tudo que pode dar informações sobre a satisfação 

do cliente deve ser medido, inclusive o desempenho de companhias que 

tenham atividades semelhantes; e 

7) Fazer o que você diz: tudo que for prometido deve ser cumprido. 

 

O trabalho aqui proposto busca justamente possibilitar a aplicação do 

segundo e sexto imperativos propostos por Whiteley acima: “Saturar a companhia 

com a voz do cliente” e “Estar sempre medindo”. Busca-se dar voz ao cliente de 

forma que este expresse o que lhe agrada e o que lhe desagrada em termos de 



23 

 

qualidade do produto e do serviço do restaurante em questão, permitindo atendê-lo 

da maneira mais adequada: a maneira que ele (o cliente) determine que seja a 

melhor. Ouvir o cliente, neste caso, significará também medir a sua satisfação com 

quem melhor entende dela, o próprio cliente. 

Shet, Milttal e Newman (2001), em concordância com o quinto imperativo, 

destacam que os funcionários gostam de trabalhar em empresas que lhe ofereça 

senso de orgulho. Dizem que grande parte da satisfação dos empregados 

(principalmente dos menos graduados) depende do quanto são capazes de 

satisfazer os clientes. Assim, a satisfação do cliente influi na satisfação dos 

funcionários, e essa satisfação, por sua vez, irá influenciar na satisfação dos clientes 

novamente. 

 

 

3.1.4 Valor para o cliente 

 

 

Segundo Kotler (2000), o valor que um cliente dá a um produto está atrelado 

aos benefícios, funcionais e emocionais, que esse produto lhe traz em relação aos 

custos que teve que dispensar para possuí-lo. Sendo assim, o valor é a razão entre 

o que o cliente dá e o que ele recebe. 

Para Churchill e Peter (2000, p.13), “valor para o cliente é a diferença entre as 

percepções do cliente quanto aos benefícios da compra e o uso dos produtos e 

serviços e os custos em que eles incorram para obtê-los”. O enfoque do marketing 

no valor, segundo os referidos autores, pressupõe que os clientes, que tenham 

capacidade e estejam dispostos, realizarão trocas quando os benefícios excederem 

os custos. Além disso, para que as trocas sejam realizadas com determinada 

empresa, esta deve ofertar um valor superior ao de outras opções de compra. Há 

três tipos de opções de compra que os consumidores podem considerar:  

• já consumidos anteriormente, por exemplo, um restaurante em que o 

cliente tinha costume de almoçar;  

• concorrentes, um novo restaurante próximo, seria um bom exemplo; ou 

ainda  
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• uma solução diferente para resolver o problema, o cliente pode, por 

exemplo, resolver comprar comida no supermercado e cozinhar em casa 

no lugar de fazer as refeições em um restaurante.  

A opção escolhida vai depender dos benefícios percebidos pelo cliente em 

relação aos custos. Os autores afirmam ainda que as percepções variam entre os 

clientes, o que faz com que um mesmo produto possa ser avaliado de maneiras 

distintas. Além disso, as avaliações podem variar em um mesmo cliente ao longo do 

tempo, ou seja, hoje o cliente pode considerar um bom valor almoçar em um fast 

food, por acreditar estar adquirindo uma comida com gosto bom e rapidamente, no 

futuro o mesmo indivíduo pode achar que tem valor superior uma refeição em um 

restaurante do tipo buffet, uma vez que oferece uma variedade grande de alimentos 

com maior valor nutritivo. 

Vale ressaltar que os benefícios não dizem respeito apenas aos benefícios 

diretos, nem mesmo os custos envolvem apenas os custos monetários.  

Churchill e Peter (2000) dividem os benefícios que os clientes podem receber 

ao comprar um produto/serviço em quatro categorias, são elas:  

• Benefícios funcionais: remédios curam doenças, comida mata a fome, 

etc.;  

• Benefícios sociais: dizem respeito àquilo que as outras pessoas externam 

ao ver o cliente comprando/usando o produto/serviço. Por exemplo, 

almoçar todos os dias em um restaurante caro, comprar um carro de uma 

marca conceituada, pode ser uma forma de obter status;  

• Benefícios pessoais: estão relacionados aos bons sentimentos que o 

cliente experimenta ao comprar/utilizar o produto/serviço, como exemplo 

os autores citam que um ambientalista pode sentir-se satisfeito ao usar 

como meio de transporte uma bicicleta, uma vez que se sente bem ao não 

poluir o meio ambiente; e  

• Benefícios experimentais: estão ligados ao prazer sensorial obtido com os 

produtos/serviços. 

De maneira análoga, os autores dividem os custos de transação (compra) em 

quatro categorias, quais sejam:  

• Custos monetários: o montante de dinheiro que dá em troca do 

produto/serviço;  
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• Custos temporais: o tempo despendido para comprar, por exemplo, o 

tempo gasto em uma fila de um supermercado;  

• Custos psicológicos: diz respeito à energia e tensão envolvida em fazer 

uma compra aceitando os riscos de não ter o desempenho esperado; e  

• Custos comportamentais: está relacionado ao gasto de energia física, 

por exemplo, quando se tem que caminhar grandes distâncias para 

adquirir o produto, ou ainda, ter de carregá-lo depois. 

Sendo assim, os profissionais de marketing podem aumentar o valor para o 

cliente lidando com qualquer uma das duas esferas, ou pode preocupar-se em 

diminuir algum dos tipos de custos, ou ainda, aumentar os benefícios oferecidos. 

  

 

3.1.5 Clientes vistos como concorrentes 

 

 

Shet, Milttal e Newman (2001) destacam que o cliente pode optar por decidir 

produzir o produto ou serviço ao invés de comprá-los. Isto pode ocorrer caso o 

cliente tenha habilidade, se for conveniente, mais barato ou se o resultado for melhor 

do que o produto ou serviço que o mercado disponibiliza. Dessa forma, cabe às 

empresas monitorar a satisfação de seus clientes, uma vez que, um cliente 

insatisfeito, dependendo do produto, pode optar por produzi-lo. Um caso em que 

este conceito aplica-se com extrema facilidade é o caso de um restaurante. 

Determinado cliente, caso fique insatisfeito com o preço, com a qualidade da comida 

ou do atendimento, ou ainda, caso não encontre produtos que possa consumir 

devido a alguma restrição alimentar, pode decidir passar a fazer suas refeições em 

casa. 

 

 

3.1.6 Mercado-alvo e segmentação 

 

 

Kotler (2000) identifica como conceitos centrais de marketing, o mercado-alvo 

e a segmentação. “A segmentação foca nas similaridades dentro de um grupo de 

consumidores enquanto reconhece as diferenças entre os grupos.” (Blackwell, 
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Miniard & Engel, 2005, p. 28). A necessidade de segmentação e definição de um 

mercado-alvo ocorre, pois cada pessoa, ou grupo de pessoas, prefere, ou tem 

capacidade de, satisfazer suas necessidades de uma maneira distinta.  Por exemplo, 

as pessoas sentem fome, mas alguns têm desejo de arroz e feijão e podem pagar 

pouco por isso, outras têm desejo de comer sushi e tem capacidade e disposição de 

pagar caro por esse produto. Uma única estratégia de marketing não estará apta a 

satisfazer os desejos destes dois clientes. Da mesma forma, há consumidores que 

se importam com a maneira como os produtos são fabricados, se há preocupação 

com os empregados do estabelecimento, se é feito algum tipo de processo de 

separação ou diminuição de resíduos, etc., e outros não. Para os primeiros, faz 

sentido comunicar o esforço da empresa nesses quesitos. Em contrapartida, se o 

mercado-alvo não se importa com essas questões, não vale a pena perder tempo 

divulgando essas ações. É preciso ofertas diferentes para diferentes mercados. 

 

 

3.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Antes de abordar o estudo do comportamento do consumidor, Gianesi e 

Corrêa (1996) ressaltam que é preciso estabelecer qual o tipo de consumidores se 

pretende estudar, pois cada um deles terá comportamentos diferentes. Classificam 

quatro tipos de mercado, sendo eles:  

• mercado de consumo, formado pelos consumidores individuais que 

compram produtos e serviço para consumo próprio ou de suas 

residências;  

• mercado industrial, composto pelas empresas que compram insumos para 

seus processos produtivos;  

• mercado de revenda, constituído por aqueles que compram produtos e 

serviços com o intuito de revender ou alugar; e  

• mercado governamental, formado por municípios, estados e federações 

que compram para atendes suas missões governamentais.  
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No trabalho em questão, lidaremos apenas com o mercado de consumo, visto 

que é o mercado onde se enquadra o restaurante objeto do estudo. Sendo assim, 

será feita uma revisão de conceitos aplicados principalmente a este mercado. 

O comportamento do consumidor é definido como “atividades com que as 

pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços.” 

(Blackwell, Miniard & Engel, 2005, p. 6). Os autores falam ainda que é mais fácil 

influenciar os consumidores após compreender o motivo de comprarem certas 

marcas e produtos. Para compreender os clientes há três grandes grupos de 

atividades do comportamento a serem analisadas:  

• Obtenção: incluem as atividades que levam a comprar até o recebimento 

do produto. Nesse grupo de atividades são analisados os processos de 

busca por informações de atributos dos produtos, de avaliação feita de 

marcas e produtos alternativos, onde a compra é feita, como é feito o 

pagamento, para quem é comprado o produto, como o produto é 

transportado, o quanto as marcas influenciam na escolha, além de avaliar 

onde os consumidores buscam informações; 

• Consumo: diz respeito ao lugar e às circunstâncias em que os produtos 

são consumidos.  Analisa-se, por exemplo, se o consumidor utiliza o 

produto da forma como ele foi originalmente projetado ou se cria novas 

maneiras de uso, se o consome até terminar totalmente, afora analisar se 

o consumo é prazeroso ou apenas funcional. 

• Eliminação: nesse conjunto de atividades é avaliado o comportamento do 

ponto de vista ecológico. Analisa-se o que o consumidor faz com as 

embalagens e produtos que não utilizará mais para os fins originais, se irá 

reutilizá-los, doá-los ou vendê-los. 

Churchill e Peter (2000, p. 146) conceituam o comportamento do consumidor 

como “os pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influências 

sobre eles que determinam mudanças”. Relatam ainda que um estudo acerca deste 

assunto geralmente tem como foco o processo de compra e as variantes que o 

modelam. 
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3.2.1 Processo de compra 

 

 

Segundo Churchill e Peter (2000), o processo de compra pode ser 

dividido em cinco etapas. A primeira delas é o reconhecimento da necessidade, “o 

consumidor identifica uma necessidade quando sente uma discrepância entre seu 

estado atual e o estado desejado” (Gianesi & Corrêa, 1996, p.70). Este 

reconhecimento pode vir de uma sensação interna, como a fome, ou de estímulos 

externos (ambientais), como por exemplo, um convite para um casamento. Após 

perceber a necessidade, o consumidor é estimulado a atender essa necessidade, o 

que é chamado de motivação. Cabe aos profissionais de marketing descobrir o que 

motiva seus consumidores. 

A segunda etapa é a busca de informações, o momento em que o 

consumidor busca informações sobre como satisfazer a necessidade identificada.  

Essa busca, segundo Churchill e Peter (2000), pode ocorrer em cinco fontes 

básicas: a) fontes internas, constituídas das informações armazenadas na memória 

da pessoa; b) fontes de grupos, sendo àquelas informações advindas de outras 

pessoas. Nesta fonte observa-se a importância de atender bem os clientes não só 

para possibilitar que o mesmo volte a consumir, mas também para que fale para 

outros sobre o bom atendimento, de forma a conseguir novos clientes; c) fontes de 

marketing, através das ações de marketing; d) fontes públicas, por exemplo, artigos 

divulgados na mídia sobre determinado produto; e e) fontes de experimentação, 

manuseando, cheirando, provando ou testando produtos. Após a busca de 

informações, que pode ocorrer em todas ou em apenas uma fonte, o consumidor cria 

um conjunto de marcas que levará em consideração para satisfazer sua 

necessidade, este grupo é chamado de conjunto considerado. 

Posteriormente, ocorre a avaliação de alternativas. No momento da 

avaliação costuma ocorrer a seleção de quais recursos ou características são 

importantes (além do grau de importância) e quais destes estão presentes em cada 

uma das alternativas. Nesta ocasião, o comprador identifica quais as possibilidades 

geram um maior valor, pesando custos e benefícios. São avaliados também os 

custos de troca, ou seja, muitas vezes os clientes não estão satisfeitos com o 

produto/serviço que utilizam atualmente, mas sabem que terão trabalho para trocar e 

assim continuam com a mesma empresa fornecedora. Gianesi e Corrêa (1996) 
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lembram que os consumidores de serviços tendem a usar o preço a as instalações 

físicas como pistas da qualidade, ressaltando que o preço alto, ainda que possa 

parecer o contrário, muitas vezes atrai clientes, uma vez que sugere um nível mais 

alto de qualidade. 

A quarta etapa é a de decisão de compra. Nesta fase pode ocorrer 

também a desistência de efetuar a compra, caso não haja nenhuma alternativa que 

satisfaça suas necessidades.  Caso contrário, o consumidor irá decidir: o que, onde, 

quando comprar e como pagar. A ação pode ser conduzida mais rapidamente, por 

exemplo, se o produto estiver em liquidação. Gianesi e Corrêa (1996) atentam para 

dois fatores que podem fazer o consumidor mudar de ideia: a atitude de outras 

pessoas quanto à intenção de compra do mesmo, o que demonstra o quanto um 

consumidor insatisfeito pode afetar a decisão de outro; e situações não previstas 

representadas, por exemplo, por dificuldades de acesso, filas excessivas e mau 

atendimento dos funcionários. 

A quinta e última etapa do processo de compra é a avaliação pós-compra. 

Este é o momento em que os consumidores fazem uma avaliação formal ou informal 

em relação à compra, avaliando se ficaram satisfeitos ou não, além de analisar o 

valor recebido. Os profissionais de marketing devem ter um cuidado especial em 

relação à avaliação pós-compra, visto que, se o consumidor tiver várias experiências 

satisfatórias com a marca, verificando ter recebido um alto valor, isto irá influenciar 

compras futuras, podendo o consumidor desenvolver lealdade para com a marca, 

além de influenciar outras pessoas a consumi-la.  

 

 

3.2.1.1 Comportamento pós-compra 

 

 

Gianesi e Corrêa (1996) atentam para a necessidade de prestar atenção a 

possíveis insatisfações dos clientes com as compras. Os autores classificam em três 

tipos os possíveis comportamentos em caso de insatisfação:  

• ações públicas, quando o consumidor reclama diretamente para o 

fornecedor ou instituições governamentais;  

• ações privadas, quando o consumidor para de comprar ou contra 

recomenda o serviço, esse tipo de ação é altamente indesejado, uma vez 
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que não chega ao conhecimento da empresa e destrói a base da 

propaganda boca a boca; ou ainda,  

• possibilidade de não tomar nenhuma ação, mas começar a formar uma 

imagem negativa da marca. 

Gianesi e Corrêa (1996) citam a importância de não deixar um cliente 

insatisfeito ao relatarem que há pesquisas que mostram que um consumidor 

satisfeito recomenda a empresa a uma média de cinco potenciais consumidores, 

todavia, um consumidor insatisfeito expõe o fato para cerca de dez pessoas. 

 

 

3.2.1.2 Tomada de decisão 

 

 

 Segundo Churchill e Peter (2000), nem sempre os consumidores passam por 

todos os estágios do processo de compra. Geralmente só ocorre um processo mais 

formal ou demorado quando: quando a compra é importante para os consumidores; 

o preço é alto; o produto tem características complexas ou novas; e/ou há muitas 

alternativas de marcas. De acordo com os autores, existem três tipos de tomada de 

decisões: a) rotineira, que ocorre geralmente na compra de produtos baratos, 

simples e conhecidos. Nesse caso são levadas em consideração apenas algumas 

poucas marcas; b) limitada, envolve um nível moderado de atividade de pesquisa e 

compra; e c) extensiva, os consumidores se envolvem muito para pesquisar e 

comprar, ocorre quando os produtos tem um grau de importância alto, custam caro, 

são pouco conhecidos e/ou são complexos. 

 

 

3.2.1.3 Influências 

 

 

Kotler (2000) afirma que há quatro dimensões de fatores que influenciam o 

comportamento de compra: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Apresentam-

se abaixo estes fatores, bem como a maneira com que os mesmos vêm a influenciar 

o comportamento do consumidor. 
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Os fatores culturais, de acordo com Kotler (2000), são os fatores que exercem 

maior e mais profunda influência. O autor subdivide os fatores culturais em três 

categorias: cultura, subcultura e classe social. 

A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos da 

pessoa. Ao longo da vida a pessoa adquire certos valores, preferências e 

comportamentos das instituições com que interage. A subcultura, por sua vez, pode 

ser constituída por um grupo social ou uma região demográfica, ressaltando que 

toda cultura é subdividida em subculturas. Os integrantes de uma classe social 

costumam ter valores, interesses e comportamentos similares, lembrando que não 

apenas a renda define uma classe, mas também indicadores como, por exemplo, 

grau de instrução. Vale destacar que cada classe social possui preferências 

diferenciadas quanto aos meios de comunicação. É preciso saber que meio de 

comunicação utilizar e que tipo de linguagem usar a fim de conseguir atingir a classe 

social alvo do negócio.  

 Os fatores sociais, de acordo com Kotler (2000), incluem os grupos de 

referência, a família, os papéis sociais ou o status. 

Os grupos de referência são aqueles que influenciam de forma direta (grupos 

de afinidade) ou indiretamente as atitudes e comportamentos de uma pessoa. Vale 

lembrar que não só os grupos dos quais as pessoas participam podem lhe causar 

pressão há também, os chamados grupos de aspiração que seriam àqueles aos 

quais as pessoas gostariam de pertencer. Ou, ainda, grupos de dissociação que as 

pessoas rejeitam e não querem ter suas imagens associadas. Por exemplo, comer 

em um determinado restaurante pode ser um privilégio de poucos grupos e também 

um sinal de status. Em contrapartida frequentar outros lugares mais simples pode 

não ser algo desejado pelos indivíduos, fazendo com que os mesmos não queiram 

ser vistos em determinado restaurante. Dessa forma, é importante que as empresas 

saibam quais são os grupos que influenciam seus potenciais consumidores. 

Os membros da família constituem o grupo de referência primário mais 

influente. De acordo com a cultura onde as famílias estão inseridas será diferente o 

papel de cada membro na decisão de compra. Há países em que basicamente o pai 

toma todas as decisões de compra sozinho, em outros as mulheres têm maior 

influência. Além das diferenças geográficas, há também comportamentos 

diferenciados para produtos de natureza distinta. 
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As pessoas consomem produtos que transmitem seus papéis e status na 

sociedade. Cada pessoa exerce um papel (conjunto de atividades que desempenha) 

em cada grupo que participa e, cada papel, carrega um status. 

As características pessoais, como idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade e auto-imagem são 

denominados por Kotler (2000) como fatores pessoais. 

Os padrões e preferências de consumo variam ao longo da vida do indivíduo 

e são moldados de acordo com o ciclo de vida da família. Ou seja, um solteiro que 

vive sozinho terá um comportamento de compra diferenciado do que o de um jovem 

recém casado e este, por sua vez, terá um consumo diferenciado do de um 

aposentado que viva só, e assim, cada estágio de vida transformará o consumo. 

A ocupação do indivíduo influenciará diretamente suas compras, como 

exemplo pode-se citar a compra de roupas, um operário certamente comprará 

roupas diferentes para trabalhar do que as usadas (e compradas) pelo dono da 

empresa. Da mesma forma a circunstância econômica irá influenciar as compras, 

pois dependendo dela o consumidor estará mais propenso a gastar ou economizar. 

O estilo de vida é expresso pelas atividades, interesses e opiniões, 

representando a pessoa e suas diversas interações com o ambiente.   

Existem fortes correlações entre alguns tipos de personalidade e o 

comportamento de compra no que diz respeito à escolha marcas e produtos. 

Relacionada à personalidade está a auto-imagem (como a pessoa se vê) as 

empresas devem criar marcas com imagens semelhantes às que os consumidores 

gostariam de aparentar ter, de forma a atraí-los ao consumo. 

Além destes, há ainda, o fatores psicológicos, que são divididos em quatro 

predominantes: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. 

A motivação leva o consumidor a comprar algo buscando satisfazer 

determinada necessidade, uma necessidade torna-se um motivo quando tem 

intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir. A percepção é a maneira como 

são selecionadas, organizadas e interpretadas as informações, de forma a criar uma 

imagem significativa. Depois de motivada, a maneira como a pessoa irá agir é 

influenciada pela percepção da mesma. Ou seja, um mesmo objeto pode ser 

percebido de diferentes formas por diferentes indivíduos, uma determinada 

característica de um produto ou serviço pode ser um motivo de compra para um e 

um péssimo atributo para outro. A aprendizagem diz respeito à maneira como as 
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experiências influenciam os comportamentos. Já as crenças e atitudes referem-se a 

certas noções pré-concebidas que os consumidores têm sobre algumas coisas, 

como por exemplo, o tempo que compreende como razoável para esperar por 

determinado serviço. 

Em resumo, o presente trabalho, lidará com o mercado de consumo, que é 

aquele formado por consumidores individuais que, no caso, compram no Café da 

Paleta para consumo próprio. Estes consumidores, ao efetuarem suas compras 

passam por um processo que vai desde o reconhecimento da necessidade até a 

avaliação pós-compra. Vale destacar que há quatro dimensões de fatores que 

merecem atenção ao se estudar o comportamento de compra, pois o influenciam, 

são eles: fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e fatores psicológicos. O 

comportamento pós-compra será determinado de acordo com a satisfação dos 

consumidores, por isso, a seguir serão apresentados conceitos relativos à mesma. 

 

 

3.3 SATISFAÇÃO 

 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) ressaltam que anteriormente a análise do 

comportamento do consumidor era focada no comportamento de compra e que, 

posteriormente, o foco passou a ser no comportamento de consumo, que também 

englobaria o processo de compra, todavia não excluindo as questões relacionadas 

aos momentos posteriores à ocorrência da compra. Como já citado no tópico sobre 

processo de compra, a satisfação depende da avaliação do consumidor pós-compra. 

Na opinião de Churchill e Peter (2000 p.14), “em muitos casos, os clientes 

baseiam suas compras em satisfação com produtos e serviços comprados 

anteriormente e fazem pouca ou nenhuma avaliação do valor das outras opções 

disponíveis”.  Este fato demonstra o quanto é importante a uma organização manter 

seu cliente satisfeito. No momento em que um cliente deixa de considerar outras 

opções, pode-se dizer que o mesmo tem confiança de que a marca eleita possui um 

bom valor, de forma a nem mesmo avaliar o possível valor oferecido pelos 

concorrentes.  

Whiteley (1999) afirma que as companhias que melhor atendem os desejos 

dos clientes oferecem uma alta qualidade não de acordo com definições 
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desenvolvidas por elas mesmas, mas conforme o cliente a define. Ressalta ainda 

que existem duas dimensões da mencionada qualidade, separada em produto e 

serviço. Ou seja, um cliente não ficará satisfeito ao ir a um restaurante com uma 

comida maravilhosa, variada e saudável (produto), se for recebido por garçons mal 

humorados que não lhe atendam bem (serviço). Da mesma forma, não adiantará 

proporcionar um bom serviço se o produto atrelado a este não for satisfatório. É 

sempre indispensável preocupar-se com as duas dimensões da qualidade, de 

maneira a satisfazer os clientes. 

“A satisfação do cliente é derivada da proximidade entre as expectativas do 

comprador e o desempenho percebido do produto.” (Kotler, 2000, p.205). Ou seja, 

“consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do 

comprador.” (Kotler, 2000, p.58). Kotler (2000) ressalta que se o desempenho do 

produto ficar aquém do esperado o consumidor ficará desapontado, se alcançar as 

expectativas ele ficará satisfeito e, se exceder as expectativas o mesmo ficará 

altamente satisfeito ou encantado. Este fato demonstra o quão importante é 

comunicar apenas aquilo que de fato se oferece, além da importância de conhecer 

quais são as expectativas do cliente, ou seja, à que atributos ele dá valor e o quanto 

espera de cada um desses atributos. 

Shet, Milttal e Newman (2001) ressaltam que clientes satisfeitos estão 

dispostos a investir seu próprio tempo em contar para outras pessoas sobre a 

empresa. Dessa forma, se percebe que garantir a satisfação dos clientes atuais é 

uma boa maneira de crescer ganhando novos clientes sem que sejam necessários 

grandes investimentos em produto, marketing ou recursos de venda. Shet, Milttal e 

Newman (2001) relatam que há pesquisas que mostram que clientes satisfeitos 

conversam com três pessoas sobre o assunto, enquanto os insatisfeitos falam a 

nove.  

 

 

3.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A fim de sintetizar os principais conceitos teóricos abordados neste capítulo e 

que servirão de embasamento para o estudo sobre a satisfação dos clientes do Café 
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na Paleta, foi elaborado o quadro síntese da revisão bibliográfica. 

 

TÓPICO CONCEITO AUTORES 

Marketing 

Trocas voluntárias destinadas a trazer benefícios para os 
envolvidos. 

Churchill e 
Peter (2000) 

A organização deve procurar satisfazer as necessidades e desejos 
de seus clientes enquanto busca alcançar suas próprias metas. 

Churchill e 
Peter (2000) 

A escolha de mercados-alvos e da captação, manutenção e 
fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da 
comunicação de um valor superior para o cliente. 

Kotler (2000) 

Necessidades 
e desejos 

Necessidade é aquilo que o consumidor necessita para sobreviver. 
O desejo inclui o objeto (bem ou serviço) específico para satisfazer 
a necessidade. 

Churchill e 
Peter (2000) 

As necessidades não podem ser influenciadas, os desejos podem 
ser criados e influenciados. Kotler (2000) 

As necessidades surgem das características pessoais do indivíduo 
e das características físicas do ambiente. Os desejos são 
determinados pelo contexto individual e do contexto ambiental. 

Shet, Milttal e 
Newman 
(2001) 

Valor para 
 o cliente 

Está atrelado aos benefícios que o produto traz em relação aos 
custos para possuí-lo. Kotler (2000)  

É a diferença entre as percepções do cliente 
quanto aos benefícios da compra e o uso dos produtos e serviços  
e os custos em que eles incorram para obtê-los. 

Churchill e 
Peter (2000) 

Processo  
de compra 

O processo de compra pode ser dividido em cinco etapas:  
 Reconhecimento da necessidade; Busca de informações sobre 
como satisfazer a necessidade; Avaliação de alternativas; Decisão 
de compra; e avaliação pós-compra. 

Churchill e 
Peter (2000) 

Tipos de  
tomada de 
 decisão 

Rotineira, limitada ou extensiva. Churchill e 
Peter (2000) 

Influências Há quatro dimensões de fatores que influenciam o comportamento 
de compra: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Kotler (2000) 

Satisfação 

Clientes baseiam suas compras na satisfação 
 com produtos e serviços comprados anteriormente. 

Churchill e 
Peter (2000  

È gerada pela sensação de prazer ou desapontamento resultante 
da comparação do desempenho percebido em relação às 
expectativas. 

Kotler (2000 

Clientes satisfeitos contam para outras pessoas sobre a empresa. 
Clientes satisfeitos conversam com três pessoas sobre o assunto, 
enquanto os insatisfeitos falam a nove.  

Shet, Milttal e 
Newman 
(2001) 

Quadro 1 - Conceitos teóricos e autores 

Fonte: elaborado pela autora 
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4 MÉTODO 

 

 

O método, segundo Gil (2008), é o caminho que se faz para chegar a um 

determinado fim. O presente capítulo trata de demonstrar o procedimento 

metodológico utilizado neste estudo sobre a satisfação dos clientes do Café na 

Paleta. Ou seja, será feita uma descrição dos passos gerais empregados neste 

trabalho. A fim de validar os resultados desta pesquisa, nesta seção serão 

explanados todos os passos seguidos na execução deste estudo, explicando 

detalhadamente as bases teóricas de cada etapa e os objetivos de cada uma.   

 

 

4.1 PESQUISA DE MARKETING 

 

 

A American Marketing Association (1995 apud Churchill & Peter, 2000, p.116) 

conceitua a pesquisa de marketing como: 

 

 [...] a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao profissional de 
marketing por meio de informações – estas usadas para identificar e definir 
oportunidades e problemas de marketing; gerar, refinar e avaliar ações de 
marketing; monitorar o desempenho do marketing; e melhorar o 
entendimento do marketing como um processo.  

 

Uma pesquisa de marketing, segundo Churchill e Peter (2000), deve fornecer 

não apenas dados, fatos e estatísticas, e sim informações, ou seja, dados 

apresentados de maneira que tenham utilidade para tomada de decisão. O preço do 

produto e a quantidade vendida são dados, já o impacto que a mudança de preço 

tem no volume de vendas é uma informação.  

Os referidos autores identificam duas fontes de informações, as fontes 

internas e as fontes externas. As fontes internas dizem respeito às informações 

encontradas dentro da própria empresa, dados contábeis podem indicar a 

lucratividade dos produtos, registros de vendam podem indicar quais produtos estão 

sendo vendidos e para quem, etc. Todavia, são importantes também as fontes 

externas de informações. Entre elas podemos citar como exemplos: a economia, os 

clientes e fornecedores. 
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Kotler (2000, p.125) conceitua a pesquisa de marketing como: 

 

[...] a elaboração, a coleta, a análise e a edição de relatórios sistemáticos de 
dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing 
enfrentada por uma empresa.  

 

O processo de pesquisa estaria, segundo Kotler (2000), dividido em cinco 

etapas. A primeira delas é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, que 

não deve ser nem muito amplo, nem muito limitado, possibilitando que surjam novas 

problemáticas ao longo da pesquisa. Deve-se ter um problema e objetivos 

específicos. Definido o problema e objetivos da pesquisa, a segunda etapa é o 

desenvolvimento do plano de pesquisa, quando são tomadas decisões sobre as 

fontes de dados, abordagens de pesquisa, instrumentos de pesquisa, plano de 

amostragem e métodos de contato. Posteriormente, é feita a coleta de informações. 

Esta é a fase mais sujeita a erros, pois alguns entrevistados não estarão disponíveis, 

outros se recusarão a cooperar e alguns ainda darão respostas tendenciosas e 

desonestas ou os próprios entrevistadores poderão ser tendenciosos e desonestos. 

Após a coleta de informações, é feita a análise das informações. A partir de 

tabulações e distribuições de frequência o pesquisador tira conclusões dos dados 

coletados. Realizadas as quatro primeiras etapas, o pesquisador deve apresentar 

suas conclusões às partes interessadas. 

De acordo com Kotler (2000) há quatro ferramentas para medir a satisfação 

dos clientes, sendo elas: sistemas de reclamações e sugestões, pesquisas de 

satisfação de clientes, compras simuladas e análise dos clientes perdidos. 

Quanto aos sistemas de reclamações e sugestões, Kotler (2000) pontua que 

o recebimento de sugestões e reclamações deve ser sempre facilitado por empresas 

centradas nos clientes, de forma que o cliente possa ajudar as empresas a agirem 

com rapidez para solucionar possíveis problemas. 

As pesquisas de satisfação de clientes são importantes pois apenas cerca de 

cinco por cento dos consumidores insatisfeitos, chegam a reclamar para a empresa. 

Este dado demonstra que não basta ter como parâmetro de desempenho o nível de 

reclamações, é preciso buscar o cliente e perguntar-lhe sobre sua satisfação, 

inclusive pode-se perguntar sobre o desempenho de seus concorrentes. Vale 

ressaltar que além, do nível de satisfação, é interessante também medir a intenção 

de recompra e a possibilidade de indicar o estabelecimento a outras pessoas. 
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A terceira forma de medir a satisfação dos clientes relacionada por Kotler 

(2000) são as compras simuladas. Podem-se contratar pessoas para se passar por 

clientes de maneira que as mesmas avaliem os pontos fortes e fracos nas compras 

na empresa e nos concorrentes, além disso, o próprio gerente pode se passar por 

cliente telefonando para a empresa com alguma reclamação e analisando como é 

atendido. 

Kotler (2000) ressalta ainda, que é útil contatar clientes que deixaram de 

comprar a fim de verificar o motivo disto haver ocorrido. 

No presente trabalho, o método eleito para medição da satisfação dos clientes 

do Café na Paleta foi a pesquisa de satisfação. Vale ressaltar que esta pesquisa 

também buscou facilitar o recebimento de sugestões e reclamações, uma vez que foi 

incluso nos questionários, melhor explicados em seção própria, uma pergunta aberta 

destinada a esta finalidade.  

 

 

4.1.2 Pesquisa de Satisfação 

 

 

De acordo com Rossi e Slongo (1998, p. 102), a “pesquisa de satisfação de 

clientes é um sistema de administração de informações que continuamente capta a 

voz do cliente, através da avaliação da performance da empresa partir do ponto de 

vista do cliente.” Os autores citam diversos benefícios atrelados à uma pesquisa de 

satisfação, além do objetivo em si de medir a qualidade externa ou performance da 

empresa, são eles: “informações precisas e atualizadas quanto às necessidades dos 

clientes; relações de lealdade com os clientes, baseadas em ações corretivas; e 

confiança desenvolvida em função de maior aproximação com o cliente” (Rossi e 

Slongo, 1998, p. 102). 

Dessa forma, percebe-se que uma pesquisa desse tipo demonstra aos 

clientes que eles podem (e devem) falar o que pensam, e que até mesmo 

reclamações são bem vidas para a empresa. Pois a partir das reclamações que a 

empresa poderá criar estratégias de melhoria. Fazer uma pesquisa de satisfação é 

uma maneira de evidenciar a preocupação da organização em atender bem aos 

seus clientes. 
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Vavra (1993), ao discorrer sobre o ofuscamento do contato com os clientes, 

cita que as empresas temem que o resultado de um maior contato possa expor por 

demasiado a empresa. O autor fala em quatro diferentes perspectivas que 

incorporam os temores das empresas e que serão melhor explicadas a seguir, são 

elas: síndrome do avestruz, a síndrome do objetivo provocado, expectativas 

falsamente levantadas e pesadelo do controller. 

A síndrome do avestruz está relacionada ao fato de que algumas empresas 

acreditam que a falta de contato, o ato de deixar de lado os problemas dos clientes, 

faz com que os problemas simplesmente desapareçam. Essas empresas enganam a 

si mesmas, pois um cliente insatisfeito irá demonstrar suas insatisfações de uma 

forma ou de outra. Caso a empresa não crie mecanismos para dialogar com os 

clientes é possível que perca o cliente. 

Já a síndrome do objetivo provocado origina-se no medo de ter qualquer 

diálogo com os clientes, imaginando que quando questionados sobre a satisfação, 

possivelmente cliente semi-satisfeitos serão incitados a serem mais críticos e, por 

consequência, mais insatisfeitos. 

Caso a empresa não esteja compromissada em resolver os problemas dos 

clientes, pode ser melhor nem ao menos perguntar o que lhes incomoda. É preciso 

tomar cuidado ao perguntar ao cliente o que lhe deixa insatisfeito para não levantar 

falsas expectativas, pois caso um cliente insatisfeito, seja solicitado a falar de suas 

insatisfações e após falar nada seja feito, é provável que o mesmo acabe por ficar 

ainda mais insatisfeito. 

A última perspectiva que gera temor nas empresas citada por Vavra (1993) é 

o pesadelo do controller. Os altos custos de obter um diálogo profissional com os 

clientes e a possibilidade de que clientes semi-satisfeitos passem a reclamar de 

pequenas coisas (quando o foco é descobrir grandes problemas de clientes 

altamente insatisfeitos) faz com que muitas empresas deixem este diálogo de lado. 

Berry (1996) ressalta que é válido fazer pesquisas com os próprios 

funcionários da empresa, pois são eles que executam os serviços e são vistos pelo 

cliente como se fossem o próprio serviço. Os funcionários devem ser responsáveis 

por medir a qualidade dos serviços internos, pois os mesmos são clientes deste 

serviço e esta influencia diretamente a qualidade do serviço externo, onde quem irá 

ser influenciado será o cliente externo. 
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 De acordo com Rossi e Slongo (1998), a pesquisa de satisfação está entre 

os pré-requisitos que sustentam ações eficazes de marketing. Afinal, não há como 

entregar valor ao cliente sem saber à que o mesmo dá valor, e ninguém melhor para 

dizer o que o cliente valoriza do que o próprio cliente. 

Para cumprir com o que foi combinado com o cliente é preciso, 

primeiramente, identificar que requisitos são desejados pelo mesmo e assim, 

posteriormente, medir e monitorar como estes requisitos vêm sendo atendidos (Joos, 

2002). De acordo com o autor, os estudos de satisfação são mais úteis e confiáveis 

do que outras técnicas, tais como relatórios de visitas, formulários de comentários, 

CRMs e reclamações de clientes, desde que sejam utilizadas metodologias e 

técnicas adequadas. Um bom programa de estudo da satisfação dos clientes 

permite: avaliar o grau de satisfação dos clientes da empresa, monitorar o 

desempenho da empresa ao longo do tempo e, o desempenho em relação a seus 

principais concorrentes, compreender os aspectos de maior impacto para a 

satisfação dos seus clientes, avaliar a sintonia entre a direção da empresa e a 

expectativa dos seus clientes, definir estratégia de melhoria de qualidade a partir dos 

pontos fortes e dos pontos a desenvolver, bem como otimizar os investimentos a 

partir da definição precisa de estratégia de qualidade. 

Deve haver um processo contínuo de medição e monitoramento da satisfação 

que deve passar sempre pelas seguintes fases: 

1) Identificação das expectativas; 

2) Medição da satisfação 

3) Elaboração das estratégias de melhoria da qualidade 

4) Implementação das melhorias. 

Rossi e Slongo (1998) chamam atenção para o fato de que não importa o 

quão grande seja a experiência dos executivos das empresas, nem o nível de 

pesquisa em literatura especializada, cada pesquisa de satisfação deve ser dotada 

de características específicas de acordo com o perfil do cliente. Dessa forma as 

pesquisas de satisfação devem ser dividas em dois momentos: o primeiro de 

natureza exploratória e qualitativa e, posteriormente, de natureza descritiva e 

quantitativa.  

Seguindo os ensinamentos de Rossi e Slongo, o método foi estruturado em 

duas etapas: 
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a) Pesquisa Exploratória: esta etapa da pesquisa foi composta de toda 

revisão de literatura, onde se buscou cumular conhecimentos sobre o marketing em 

geral e, principalmente, sobre pesquisas de satisfação, além de, posteriormente, 

entrevistas em profundidade com os clientes do restaurante, com a gestora do 

empreendimento e com alguns funcionários. Nesta etapa se buscou definir os 

atributos e dimensões mais importantes para avaliar a satisfação dos clientes do 

Café na Paleta. 

b) Pesquisa Descritiva: essa fase do trabalho envolveu a confecção de um 

questionário estruturado, de acordo com os atributos e dimensões gerados na fase 

anterior, e aplicação do mesmo a 101 clientes do Café na Paleta. 

 

 

4.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

 

Gil (2008) destaca que o objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar uma 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. E que, este tipo de 

pesquisa, muitas vezes é a primeira etapa de uma investigação mais ampla. É o 

caso do presente estudo. Rossi e Slongo (1998, p.112) enfatizam que a fase 

exploratória e qualitativa “é conduzida com o propósito de gerar os indicadores de 

satisfação, que fornecerão a base de elaboração do instrumento de coleta de 

dados”. 

 A fase exploratória da pesquisa teve o propósito de angariar conhecimento 

para posterior elaboração do questionário a ser aplicado com a amostra selecionada 

de clientes. Nesta etapa do trabalho, buscou-se identificar quais os atributos e 

dimensões indicadores de satisfação existentes em relação ao Café na Paleta. Os 

procedimentos metodológicos adotados nessa etapa da pesquisa foram os seguir 

explanados: 
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4.2.1 População e amostra 

 

 

Uma população é o agregado, ou soma, de todos os elementos que 

compartilham algum conjunto de características comuns e que compreende o 

universo para o problema de pesquisa de marketing (Malhotra, 2006, p. 320). A 

amostra, por sua vez, é um subgrupo de uma população selecionado para 

participação no estudo. 

A técnica de amostragem utilizada foi a não-probabilística, por conveniência e 

por julgamento, que é segundo Malhotra (2006) o tipo de amostragem em que o 

pesquisador escolhe os elementos de acordo com a conveniência e julgamento do 

entrevistador de que aquele elemento é representativo da população. Nesta etapa 

do trabalho, a fim de ter uma visão mais completa do que seriam os atributos e 

dimensões que afetam a satisfação dos clientes, não só os mesmos foram levados 

em consideração.  

Através de conversas com a gestora do estabelecimento se obtiveram as 

primeiras informações sobre o restaurante. Os contatos preliminares, onde foram 

angariados os primeiros conhecimentos sobre o Café na Paleta ocorreram de 

diversas maneiras: pessoalmente, via telefone e, inclusive, por e-mail. A gestora 

confeccionou uma listagem de clientes que se propuseram a disponibilizar seus 

contatos à pesquisadora, para futuramente conceder seu tempo para responder uma 

pesquisa em profundidade. 

Posteriormente, a gestora foi fundamental no sucesso deste trabalho, quando 

analisou o questionário, este elaborado com base nos resultados obtidos nas 

entrevistas em profundidade realizadas com os clientes, funcionários e ela mesma, 

de maneira a avaliá-lo. Esta participação foi indispensável para validar os dados o 

mesmo.  

Conforme já relatado ao longo do trabalho, para obter informações sobre o 

que pensam e o que interessa aos clientes, é de extrema importância fazer 

questionamentos àqueles que lidam mais diretamente com os mesmos. Ou seja, os 

funcionários. No presente estudo, foram feitas entrevistas com um garçom e demais 

funcionários que se demostraram dispostos a tanto. Visou-se questioná-los sobre o 

que observam sobre os clientes: o que parecem gostar e o que poderia os estar 

incomodando. O Café na Paleta, atualmente conta três garçons, três pessoas 
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trabalhando na cozinha (cozinheira, saladeira e auxiliar de cozinha), um funcionário 

na balança (pesando os pratos no caso de o cliente optar por buffet por peso), um 

auxiliar de serviços gerais e uma pessoa responsável pelo caixa. Desse modo, foram 

entrevistadas pessoas de diferentes áreas a fim de ter uma visão múltipla da 

situação do restaurante.  

Rossi e Slongo (1998) relatam que, nessa fase, a qualidade da amostra deve 

orientar o pesquisador e não a quantidade de elementos que a compõem e que, 

sendo assim, o número de entrevistados nessa fase será, em última instância, 

delimitado pela homogeneidade das respostas. Seguindo o que foi proposto pelos 

referidos autores, foi feito contato com 8 (oito) clientes pré-selecionados pela gestora 

do empreendimento. Buscou-se fazer uma seleção equilibrada do número de 

entrevistas em relação aos fatores sexo e idade. 

 

 

4.2.2 Coleta de dados 

 

 

A entrevista, segundo Gil (2008), apresenta-se como uma forma de diálogo 

assimétrico em que uma das partes busca coletar dados que interessam à 

investigação e a outra parte se apresenta como fonte de informações.  A entrevista 

possibilita captar fontes de informações às quais outros métodos não possibilitam, 

tais quais, linguagem corporal, tonalidade da voz e ênfase nas respostas, além de 

possibilitar ao entrevistador adaptar-se às circunstancias e esclarecer o significado 

de cada pergunta.  

Mattar (1996) ressalta que o método não estruturado não disfarçado, ou 

pesquisa em profundidade, permite uma grande flexibilidade quanto a como 

perguntar e ao grau de questionamento. Neste caso as respostas são abertas e os 

respondentes, além de terem liberdade, são encorajados a se expressarem 

livremente. 

Para a aplicação das entrevistas em profundidade junto aos clientes foi 

utilizado um roteiro, apêndice A à este trabalho, composto de perguntas-chaves, 

com o objetivo de servir como base e nortear a entrevista. Entretanto, conforme o 

desenrolar das conversas foram sendo acrescentadas questões. Algumas destas 

questões adicionadas não tinham relação direta com as informações buscadas pela 
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entrevistadora, entretanto serviram para deixar os entrevistados mais à vontade e 

mais confiantes de que suas opiniões eram importantes e que estavam sendo 

escutados com atenção. O referido roteiro abrangeu, além de perguntas sobre o 

composto de marketing do restaurante (produto, preço, praça e promoção), a 

Técnica do Incidente Crítico. Esta técnica consiste em solicitar ao respondente que 

conte uma história marcante relacionada ao tema pesquisado, de maneira a lhe 

incentivar a revelar importantes informações para a pesquisa. Segundo Hayes 

(2001), esta técnica é uma sistemática que procura capturar as necessidades por 

meio de experiências positivas e negativas vivenciadas pelos clientes. 

Ainda que com algumas questões deixadas de lado, o mesmo roteiro foi 

utilizado na execução das entrevistas com a gestora e funcionários. 

Para que não se perdesse nenhum detalhe obtido, todas as entrevistas 

realizadas com os clientes, bem como a feita com a gestora, foram gravadas. Em 

todos os casos foi pedida autorização do entrevistado para realizar a gravação. Em 

relação aos funcionários, optou-se por não gravá-los visando que os mesmos se 

sentissem mais à vontade para falar sobre possíveis problemas. 

 

 

4.2.3 Análise dos dados 

 

 

Para analisar os dados obtidos na primeira fase da pesquisa, todas as 

entrevistas gravadas foram transcritas e analisadas. Foram feitos resumos dos 

principais tópicos, principalmente àqueles que se destacavam por não terem sido 

citados por muitos entrevistados.  

Posteriormente foi feito um quadro, possibilitando a comparação do que cada 

grupo de entrevistado pensa em relação a cada tópico abordado nas entrevistas. O 

objetivo central dessa parte do trabalho foi organizar as informações transmitidas 

pelos entrevistados gerando atributos que realmente fossem passíveis de medir a 

satisfação dos clientes do restaurante objeto do estudo. 

A partir dos resultados das entrevistas em profundidade foi elaborado um 

primeiro questionário. A primeira versão do questionário foi aplicada com seis 

clientes, além de mostrado à gestora, a fim de constatar eventuais falhas na 

elaboração do mesmo, tais como problemas de compreensão, questões que para os 
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clientes significassem a mesma coisa e erros de qualquer natureza. Após a 

aplicação dos pré-testes, duas questões foram retiradas do questionário, por terem 

sido compreendidas como repetitivas por 2 (dois) clientes e também pela gestora. 

Além disso, foi acrescentada, a pedido da gestora, uma questão aberta onde os 

clientes poderiam fazer sugestões, reclamações e elogios. 

 

 

4.3 PESQUISA DESCRITIVA 

 

 

Na presente pesquisa, o objetivo do estudo já se encontrava definido desde o 

princípio: identificar o nível de satisfação dos clientes do Café na Paleta. Nestes 

casos, quando já existe um objetivo bem definido, um procedimento formal e, é 

estrutura e dirigida à solução de problemas ou avaliação de alternativa de curso de 

ação, é utilizada a pesquisa conclusiva. Ou seja, nesse caso o pesquisador sabe o 

que pretende com a pesquisa, o que deseja medir, bem como a maneira como o fará 

e suas motivações (Mattar, 1996). Todavia, foi preciso primeiro uma etapa 

exploratória a fim de conhecer os principais elementos a serem questionados. Para 

Rossi e Slongo (1998) essa é a fase em que será determinado o grau de satisfação 

dos consumidores em relação aos atributos gerados na fase anterior. Gil (2008) 

relata que estão incluídas neste grupo de pesquisas àquelas que têm por objetivo o 

levantamento de opiniões. Dessa forma, nesta fase foi feito, através da aplicação de 

questionários, o levantamento das opiniões relativas aos atributos de satisfação 

gerados na primeira fase.  

Os procedimentos metodológicos utilizados nessa etapa da pesquisa serão 

apresentados a seguir: 

 

 

4.3.1 População e amostra 

 

 

Malhotra (2006), diz que a primeira etapa da amostragem é a especificação 

da população-alvo, ou seja, o grupo de elementos que possuem a informação que o 

pesquisador busca e sobre os quais devem ser feitas inferências. Atualmente o 
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restaurante serve em média 120 (cento e vinte) a 150 (cento e cinquenta) almoços 

diários, segundo informação passada pela gestora do estabelecimento. Pode-se 

considerar que os clientes são bastante assíduos, uma vez que a mesma relata que 

em média 250 (duzentos e cinquenta) clientes diferentes são atendidos por semana. 

Observa-se assim que o nível de retorno ao estabelecimento é bastante alto e que 

um mesmo cliente costuma almoçar mais de uma vez por semana no local. A 

população-alvo, dessa forma, constituiu-se nos 250 (duzentos e cinquenta) atuais 

clientes.  

Segundo Kazmier (1982), a equação abaixo pode ser utilizada para estimar o 

número de casos (n) precisos para garantir um determinado erro amostral (E), no 

caso de uma amostra probabilística. A letra z, nesse caso, representa o nível de 

confiança padronizado e é a proporção populacional, recebe o valor conservativo de 

0,5, por ser desconhecida. 

 

n=    101 

Interv Confiança:   95% 

  z=     1,96 

  π=    0,5 

E=±   7,6% 

z²=    3,8416 

    π(1-π)=   0,25 

E²=   0,0057 

         1/E²=  175,4309 

Barbetta (1994), explica que alguns autores sugerem uma correção do 

número de casos em condições em que o valor da população é sabido. Esta foi a 

hipótese considerada no trabalho em questão, visto que a gestora relatou que os 

atuais clientes do Café na Paleta são 250. Nesse caso, um novo valor n* (o asterisco 

indica que o valor de n foi corrigido) é calculado de acordo com a equação a seguir 

exposta, na qual N representa o tamanho da população e n é o número de casos 

realmente levantado. 
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  n=    101 

  N=    250 

 n*=   168 

 

Sendo assim, buscou-se aplicar os questionários a uma amostra de pelo 

menos 100 clientes, representando uma média de 40% da população. Foram 

impressos um total de 220 (duzentos e vinte) questionários. Uma amostra de 100 

componentes, neste caso, conforme demonstrados nos cálculos acima, representa, 

em um intervalo de confiança de 95%, um erro amostral de 7,6%. Considera-se erro 

amostral a diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado 

populacional. O erro amostral está atrelado ao tamanho da amostra, ou seja, quanto 

maior a amostra, menor será o erro e mais próximo da realidade será o resultado. 

Nesta etapa, mais uma vez foi utilizada a técnica de amostragem não 

probabilística, sendo os respondentes escolhidos por estarem no restaurante nos 

dias em que ocorreu a coleta de dados. Os dados foram coletados durante o mês de 

outubro de 2011. Durante três dias a pesquisadora distribuiu os questionários 

pessoalmente, explicando o estudo aos clientes. Nos demais dias os questionários 

ficaram à disposição para que os clientes pegassem. Além disso, foram distribuídos 

cartazes pelo restaurante incentivando os clientes a responder a pesquisa de 

satisfação, ressaltando a importância da opinião dos mesmos para o restaurante. 

 Os resultados obtidos dos questionários aplicados aos clientes constituem o 

resultado geral da pesquisa, uma vez que o objetivo geral é justamente identificar o 

nível de satisfação desses clientes. Buscou-se com isso, avaliar exatamente o quão 

satisfeitos estão os clientes de maneira geral com cada atributo. 

 

 

4.3.2 Coleta dos dados 

 

 

O questionário, ou método de comunicação estruturado não disfarçado, 
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segundo Mattar (1996), é utilizado nas pesquisas conclusivas e apresenta sempre 

exatamente as mesmas palavras, ordem e opções de respostas a todos os 

respondentes. Esta padronização permite que posteriormente se façam 

comparações. 

Malhotra (2006) destaca que os questionários possuem sempre três objetivos: 

1) Transformar a informação desejada em um conjunto de perguntas específicas que 

os entrevistados tenham condições de responder; 2) Precisa motivar e envolver, de 

maneira que haja cooperação para respondê-lo por completo; e 3) Deve minimizar 

erros nas respostas. A fim de garantir que esses três objetivos sejam atingidos, 

antes de aplicar os questionários com a amostra determinada, foram aplicados pré-

testes com 6 (seis) clientes, de forma a verificar possíveis dificuldades de aplicação. 

A entrevista pessoal, segundo Rossi e Slongo (1998), permite que sejam 

esclarecidas no ato possíveis dúvidas do respondente, por esse motivo, os 

questionários foram distribuídos pela pesquisadora, sendo alguns poucos pegos 

pelos clientes nos dias em que a mesma não estava presente. 

O questionário foi composto por 72 (setenta e duas) questões distribuídas em 

dez dimensões, como a seguir descrito. Buscou-se agrupar as áreas de interesse a 

serem analisadas, sendo as sete primeiras dimensões, relativas à medição da 

satisfação.  

A primeira dimensão da satisfação medida foi relativa aos alimentos: foram 

avaliados 14 (quatorze) atributos em relação a este tópico, contemplando questões 

relativas aos pratos quentes, às saladas, às sobremesas e aos alimentos em geral. 

Além disso, foi proposta mais uma questão sobre a satisfação geral com os 

alimentos, totalizando 15 (quinze) questionamentos. 

No grupo de questões destinado à avaliação da satisfação na dimensão 

referente às bebidas foram analisados apenas 4 (quatro) atributos, além da 

satisfação geral com as bebidas. 

A dimensão atendimento foi analisada através de uma composição de 12 

(doze) atributos, onde se buscou avaliar a interação dos clientes com todos os 

funcionários com que estes mantêm contato. Mais uma vez, foi adicionada uma 

questão sobre a satisfação geral com a dimensão analisada. 

Relativamente ao preço, além da satisfação geral com o mesmo, mais 6 (seis) 

tópicos foram abordados. 
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Na dimensão estrutura física, abordou-se a satisfação dos clientes quanto a 

10 (dez) questões tais como: conforto, facilidade de acesso, decoração e espaço 

físico, mais uma questão geral sobre a estrutura. 

A fim de avaliar a limpeza e higiene do restaurante Café na Paleta, esta 

dimensão foi composta por 5 (cinco) questões, sendo uma relativa  à satisfação 

geral, e as outras referentes a limpeza como um todo e dos matérias de higiene 

disponibilizados nos banheiros, tais como sabonetes e toalhas. 

Avaliadas as seis dimensões acima indicadas, uma sétima parte tratou da 

avaliação geral. Esta parte inclui apenas uma única pergunta relativa à satisfação 

geral com o Café na Paleta. 

As últimas três seções do questionário não trataram diretamente da avaliação 

da satisfação. A oitava dimensão compreendeu a lealdade, confiança e valor. Este 

bloco de questões foi composto por 9 (nove) questões e tratou de analisar tópicos 

como: o nível de preferência dos clientes pelo Café na Paleta, o quanto indicam e 

falam bem do restaurante, bem como, se pretendem continuar frequentando o 

estabelecimento a longo prazo. A nona seção, por sua vez, incluiu apenas uma 

única questão aberta onde os respondentes foram convidados a fazer sugestões, 

reclamações ou elogios. Por fim, a décima parte do questionário se destinou à 

caracterização do respondente, tendo sido composta por 6 seis (tópicos). 

A fim de eliminar o fator de tendência central, onde os respondentes, ao invés 

de se posicionarem, optando por serem ou não satisfeitos com um atributo, 

poderiam marcar uma opção neutra, foi utilizada um escala de 6 opções. Malhotra 

(2006) explica que as escalas pares devem ser utilizadas quando o entrevistador 

pretende forçar os entrevistados a manifestarem uma opinião ou acredita que não 

existe resposta neutra. Ou seja, no caso deste trabalho, se buscou forçar os clientes 

a pensarem se estão ou não satisfeitos com todos os atributos avaliados. Todavia,  

caso realmente não soubessem ou pudessem responder alguma questão, foi 

disponibilizada também a opção de número 9 “não posso opinar”. 

Na primeira parte do questionário, para cada uma das sete dimensões foram 

avaliados alguns atributos. Em cada um destes atributos deveria ser apontado pelo 

respondente o seu nível de satisfação em uma escala numérica. Os respondentes 

foram convidados a marcar, para cada item avaliado, em uma escala de 1 a 6, sendo 

1 “totalmente insatisfeito” e 6 “totalmente satisfeito”, ou ainda, 9 “não posso opinar”. 
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 A segunda parte foi composta de questões relativas à lealdade, confiança e 

valor., nesta parte o número 1 passou a representar “definitivamente não”, e o 6, por 

sua vez, “definitivamente sim”. Esta dimensão buscou avaliar o nível de valor 

atribuído pelo cliente ao restaurante, sua confiança e lealdade ao Café na Paleta.  

O questionário contou ainda com uma terceira parte, um espaço onde os 

clientes puderem escrever livremente sobre reclamações, elogios e sugestões.  

Posteriormente, para encerrar o questionário, foi integrado um bloco de 

questões destinadas à caracterização dos respondentes em relação aos seguintes 

itens: sexo, nível de escolaridade, renda, horário em que frequenta o restaurante e a 

localização do restaurante em relação à residência e ao trabalho do entrevistado. 

 

 

4.2.3 Tratamento dos dados 

 

 

Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram avaliados por 

métodos estatísticos descritivos, sendo utilizados conceitos como média e desvio-

padrão. Após o término da aplicação dos questionários, todos os dados levantados 

foram tabulados em planilhas de Excel. A tabulação dos dados planilha eletrônica 

permitiu que fossem feitas inferências estatísticas sobre os mesmos de maneira a 

transformá-los em informação. Feita a tabulação, foram elaborados gráficos e 

tabelas, ambos buscando facilitar uma rápida compreensão dos resultados 

encontrados, por qualquer pessoa interessada nos mesmos, de forma a permitir a 

visualização resumida dos resultados sem necessidade de fazer-se uma leitura da 

pesquisa completa. 

 

 

4.4 SÍNTESE DO MÉTODO 

 

 

A presente seção conta com três quadros resumo. O primeiro trata de 

sintetizar os conceitos abordados ao longo do capítulo do método. O segundo e 

terceiro quadro tratam das metodologias utilizadas, respectivamente, na fase 

exploratória e na fase descritiva desta pesquisa.  
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MÉTODO CONCEITO AUTORES 

Pesquisa de 
 marketing 

Deve fornecer informações, ou seja, dados apresentados de maneira 
que tenham utilidade para tomada de decisão 

Churchill e 
Peter 
(2000) 

Processo dividido em 5 etapas:Definição do problema e dos objetivos 
da pesquisa;Desenvolvimento do plano de pesquisa;Coleta de 
informações; Análise das informações; Apresentação das conclusões. 

Kotler 
(2000 

Pesquisa de 
 satisfação 

Avaliação da performance da empresa a partir do ponto de vista do 
cliente. 

Rossi e 
Slongo 
(1998) 

Informações precisas e atualizadas das necessidades dos clientes; 
relações de lealdade com os clientes, baseadas em ações corretivas; e 
confiança desenvolvida em função da aproximação com o cliente. 

Rossi e 
Slongo 
(1998) 

Pré-requisito para ações eficazes de marketing. 
Rossi e 
Slongo 
(1998) 

Pesquisa  
exploratória 

Fornece conhecimento sobre o tema de pesquisa. Mattar 
(1996) 

Tem como objetivo proporcionar uma visão geral. Gil (2008)  

Gera os indicadores de satisfação, que fornecerão a base de 
elaboração do instrumento de coleta de dados. 

Rossi e 
Slongo 
(1998)  

Pesquisa  
descritiva 

Determinado o grau de satisfação dos consumidores em relação aos 
atributos gerados na fase anterior. 

Rossi e 
Slongo  
(1998)  

Têm por objetivo o levantamento de opiniões. Gil (2008)  

População-
alvo 

Elementos que possuem a informação que o pesquisador busca e 
sobre os quais devem ser feitas inferências. 

Malhotra 
(2006) 

Amostra Subgrupo da população que irá participar no estudo. Malhotra 
(2006) 

Técnicas de 
amostragem  

Probabilística: cada elemento da população tem uma chance fixa de 
ser incluído na amostra, sendo as unidades amostrais escolhidas por 
acaso. 

Malhotra 
(2006) 

Não-probabilística  confia no julgamento do pesquisador para escolher 
quais elementos farão parte da amostra. 

Malhotra 
(2006) 

Entrevista Diálogo assimétrico em que um busca coletar dados e o outro se 
apresenta como fonte de informações. Gil (2008) 

Entrevista 
pessoal Permite que sejam esclarecidas no ato possíveis dúvidas. 

Rossi e 
Slongo 
(1998)  

Pesquisa em 
profundidade  

Permite uma grande flexibilidade quanto a como perguntar e ao grau de 
questionamento. 

Mattar 
(1996)  

Questionário 

Padronizado, sempre mesmas perguntas e opções de respostas, 
permitindo que se façam comparações. 

Mattar 
(1996)  

Informação desejada transformada em um conjunto de perguntas que 
os entrevistados possam responder. 

Malhotra 
(2006) 

Quadro 2 - Conceitos da metodologia 

Fonte: elaborado pela autora 
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TÓPICO PROCEDIMENTO 

Técnica de 
 amostragem 

Não-probabilística por conveniência e julgamento. Foram escolhidos os 
entrevistados com base em uma lista de clientes pré-selecionados e contatados 

pela gestora. 

Amostra Gestora, oito clientes e quatro funcionários. 

Instrumento de 
 coleta de dados 

Entrevistas em profundidade gravadas em áudio, exceto àquelas feitas com os 
funcionários. 

Análise  
dos dados 

As entrevistas foram transcritas, resumidas e, posteriormente, foi elaborado um 
quadro comparativo das respostas. 

Quadro 3 - Resumo do método utilizado na fase exploratória 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

TÓPICO PROCEDIMENTO 

Técnica de  
amostragem 

Não-probabilística por conveniência. Os clientes que responderam os 
questionários, foram àqueles que frequentaram o Café na Paleta nas semanas de 

coleta de dados e se dispuseram a respondê-lo. 

População-alvo 250 atuais clientes 

Amostra Mínimo de 100 questionários. 

Erro amostral 7,6% 

Instrumento de 
coleta de dados 

Questionário composto por 72 questões, relativas a: 1) alimentos; 2)Bebidas; 
3)Atendimento; 4) Preço; 5) Estrutura física; 6)Limpeza/higiene; 7)Avaliação geral; 

8)Lealdade, confiança e valor; 9)Sugestões, reclamações e elogios; e 
10)Caracterização dos respondentes. 

Tratamento  
dos dados 

Os dados foram tabulados em excel e feitas comparações estatísticas. 

Quadro 4 - Resumo do método utilizado na fase descritiva 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Realizada a explanação dos conceitos empregados, bem como do método a 

ser utilizado em cada uma das fases do presente estudo, seguimos para a análise 

dos resultados de ambas as fases. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O capítulo de resultados traz a análise dos dados obtidos nas duas etapas 

deste trabalho, ou seja, da fase qualitativa exploratória e da fase quantitativa.  

 

 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA FASE EXPLORATÓRIA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados coletados ao longo das 

entrevistas desenvolvidas na fase exploratória da presente pesquisa. Primeiramente, 

serão explanados em um texto os resultados encontrados nesta fase. Após 

analisadas as entrevistas realizadas com os clientes, a gestora e alguns 

funcionários, será apresentado um quadro com a análise resumida das respostas 

ofertadas pelos entrevistados. 

Esta fase do estudo visou fornecer a pesquisadora de maior conhecimento 

sobre o restaurante objeto do trabalho, permitindo melhor compreendê-lo, de forma a 

proporcionar os elementos necessários à criação do questionário utilizado na coleta 

de dados da segunda fase do presente trabalhado, a fase quantitativa. A seguir, 

antes da explanação dos resultados, será feita uma análise do perfil dos 

entrevistados. 

 

 

5.1.1 Perfil dos Entrevistados 

 

 

Para esta fase da pesquisa foram realizadas entrevistas em profundidade 

com oito clientes, com a gestora do Café na Paleta e com alguns funcionários do 

restaurante. Para melhor analisar os resultados obtidos, os entrevistados foram 

divididos em quatro grupos, a seguir arrolados e detalhados: 

O Grupo 1 engloba os clientes entrevistados com idade superior a 50 

(cinquenta) anos. Há quatro integrantes no grupo, sendo, dois aposentados, uma 
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dona de casa e um médico. Todos os pertencentes a este grupo possuem alto poder 

aquisitivo e moram com seus cônjuges. 

A primeira entrevistada, de todos os grupos, foi uma senhora de 68 anos, 

dona de casa que mora a uma quadra do Café na Paleta. Ainda que não tendo 

falado sobre sua renda familiar, percebe-se que sempre viveu com conforto. Esposa 

de um promotor de justiça aposentado, relata que já teve que morar em lugares que 

simplesmente não havia aonde ir, onde comprar coisas, comer, etc. e que agora que 

está vivendo em Porto Alegre aproveita para fazer essas coisas. Almoça no Café na 

Paleta todos os dias da semana com a sua filha fisioterapeuta e leva comida para o 

marido comer, também todos os dias, visto que o mesmo, por tomar café da manhã 

muito tarde, acaba almoçando tarde também. Conta que no tempo livre se preocupa 

em manter-se atualizada, lendo, indo ao cinema e ao teatro, já que seu marido gosta 

de pessoas cultas.  

O próximo entrevistado, pertencente a este grupo, foi um médico cardiologista 

de 66 anos. Tem renda mensal na faixa dos R$ 10.000,00 e mora com sua esposa e 

uma enteada, tendo duas filhas, já casadas, que não moram mais em casa. Sua 

mãe mora próximo ao restaurante e ele já teve um consultório próximo ao Café na 

Paleta, hoje em dia trabalha a cerca de 3 km dali e segue indo, de carro, cerca de 

três vezes por semana almoçar lá. Em seu tempo livre gosta de ficar na internet, 

estar com os amigos e passear, diz que não tem nenhum hobby e relata que no 

tempo livre “Eu gosto de desligar do dia a dia...”. Concedeu a entrevista em seu 

consultório. 

Os últimos dois entrevistados foram um casal de aposentados, na faixa dos 

65 anos, que mora confortavelmente a meia quadra de distância do restaurante. Não 

revelaram suas rendas. Os dois passaram a almoçar fora de casa todos os dias 

depois que os filhos ficaram grandes e saíram de casa, já que, nesse momento 

resolveram dispensar a empregada. Vivem os dois sozinhos, tendo a mulher se 

aposentado há dois anos. O homem relata que conhece muitos donos de 

restaurantes renomados de Porto Alegre, inclusive falando que não gosta de alguns 

desses restaurantes, não sabendo explicar por que. Os dois se dizem 

conservadores, que quando uma coisa está dando certo, não gostam de arriscar 

com mudanças. 

O Grupo 2 também é composto por quatro pessoas, sendo elas os clientes 

com idade inferior a cinquenta anos, todos com mais de 30 (trinta) anos. Vale 
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ressaltar, que não foram entrevistadas pessoas mais jovens, pelo fato de que, 

segundo a gestora do restaurante, a principal faixa etária dos clientes está entre 

trinta e setenta anos. Segundo a mesma, quase não existem clientes com idade 

inferior a 30 anos. Todos os integrantes deste grupo possuem nível superior e 

trabalham pelo menos oito horas por dia fora de casa. Pertencem ao grupo um 

engenheiro elétrico, um administrador, uma assistente social e uma analista de 

sistemas. Com exceção da assistente social, que mora com o cônjuge e filho, todos 

os outros integrantes do grupo moram sozinhos. 

O administrador pertencente ao grupo tem 42 anos e trabalha ao lado do 

restaurante. Foi entrevistado no próprio restaurante, durante um rápido almoço e 

percebeu-se que tem uma vida bastante agitada. Ainda que bastante disposto a 

ajudar teve pressa em voltar ao trabalho, levando 20 minutos para conceder a 

entrevista, uma vez que tinha uma reunião marcada para poucos minutos depois. O 

respondente mora sozinho, é solteiro e tem um filho pequeno que mora com a mãe.  

Conta que adora esportes, já tendo praticado diversas atividades diferentes ao longo 

de sua vida.  Tem uma renda mensal na faixa de R$ 5.000,00 e diz estar 

acostumado a comer sempre fora de casa, inclusive nos finais de semana, uma vez 

que vive sozinho e morou muito tempo no exterior, onde não tinha outra opção que 

não comer em restaurantes. 

O segundo entrevistado do grupo foi o engenheiro elétrico, o mesmo tem 34 

anos, é solteiro e mora sozinho. Com renda mensal em torno de R$ 6.000,00 gosta 

de gastar seu dinheiro com viagens sempre que isto é possível, relatou que 

dificilmente consegue tirar férias. Trabalha há 15 anos na mesma empresa (situada 

cerca de 500 metros do Café na Paleta) e não se mostra muito satisfeito com o seu 

trabalho, fala que parece que não aconteceu nada nos últimos 15 anos de sua vida e 

que, para se ter experiências marcantes, é necessário fazer coisas diferentes. No 

tempo livre gosta de estar rodeado pelos amigos, não gostando de fazer coisas onde 

não haja interações, como por exemplo, ler livros e navegar na internet. Gosta de 

cinema, teatro, tomar bons vinhos e sair para comer em bons restaurantes. Contou o 

que se permite às vezes gastar muito dinheiro para comer bem e ser atendido de 

maneira diferencial. 

A penúltima entrevistada foi uma assistente social de 46 anos, pós-graduada, 

que mora com seu cônjuge e filho de 13 anos. Trabalha no bairro Menino Deus e vai 

sempre de carro com suas amigas de trabalho, valoriza muito o espaço para 
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fumantes que o restaurante possui e sente falta de ter um lugar para deixar o carro 

enquanto almoça. Com uma renda mensal na faixa dos R$ 5.000,00, em seu tempo 

livre relatou que gosta de cuidar da sua casa e das plantas de seu jardim, além ficar 

com a família e visitar os vizinhos. 

A última entrevistada do grupo foi uma analista de sistemas de 35 anos, 

também pós-graduada, com faixa mensal entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00. Mora 

sozinha, não tem filhos e é extremamente preocupada com a saúde. Durante a 

entrevista disse que come pouco e que sempre faz muitos exercícios. No seu tempo 

livre gosta de se exercitar: caminhar, correr, andar de bicicleta, sempre que tem 

tempo se exercita. Leva uma vida bastante corrida, relatando inclusive que muitas 

vezes não tem tempo de ir até o Café na Paleta, que fica a cerca de 400m de seu 

trabalho.  

O Grupo 3, na realidade, é composto apenas por um integrante, a Brunna, 23 

anos, dona e gestora do restaurante. A gestora é estudante de nutrição, em vias de 

se formar. Por estar na etapa final da sua graduação e fazendo estágios, não tem 

muito tempo para estar no restaurante, saindo do mesmo sempre por volta das 

13h30min. 

Por fim, o Grupo 4 é composto pelos funcionários. Foram entrevistados: um 

garçom, a chefe de cozinha, a pessoa que trabalha na balança e uma das pessoas 

que atende no caixa. Vale destacar que, para manter a confidencialidade das 

respostas dos funcionários, em nenhum momento será citado o que cada um falou.  

 

Grupos de Entrevistados 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Denominação Clientes com mais 
de 50 anos 

Clientes com até 
50 anos Dona e gestora Funcionários 

Membros 

Dona de casa; 
médico; 

aposentada; 
aposentados. 

Analista de 
sistemas; 

engenheiro 
elétrico; assistente 

social; e 
administrador 

Brunna, estudante 
de nutrição. 

Garçom; cozinheira; 
balança e caixa. 

Quadro 5 - Grupos de entrevistados 

Fonte: elaborado pela autora 
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5.1.2 Dados levantados na fase exploratória 

 

 

As entrevistas realizadas com o Grupo 1 e 2, grupos compostos pelos 

clientes, tiveram durações que variaram entre 20 minutos e 1 hora, dependendo 

sempre da disponibilidade de tempo dos mesmos. Algumas entrevistas foram 

aplicadas em seus locais de trabalho, outras no restaurante e, ainda, na própria casa 

dos entrevistados, variando de acordo com o que o cliente julgasse melhor, de forma 

a deixa-los mais cômodos para responder. Estas entrevistas foram feitas com base 

em um roteiro, apêndice A, deste trabalho. Os clientes foram convidados a 

responder algumas perguntas abertas, sempre sendo explicado aos mesmos, antes 

do início do roteiro, que poderiam falar livremente de qualquer tema relacionado ao 

restaurante que julgassem importante. Dessa forma, buscou-se compreender o que 

pensavam sobre Café na Paleta em todas as suas facetas. 

A entrevista concedida pela dona e gestora do Café na Paleta, Grupo 3, teve 

duração aproximada de 2 horas e foi concedida na sua casa. Abordou-se nesta 

oportunidade praticamente os mesmos tópicos já questionados nas entrevistas com 

os clientes, buscando-se sempre obter informações sobre o que a gestora pensa 

sobre os tópicos, bem como o que imagina que seus clientes pensam.  

Os funcionários do restaurante, Grupo 4, foram entrevistados em seu local de 

trabalho, de maneira a facilitar a coleta de dados. Da mesma forma que a 

administradora, foram convidados a falar sobre o seus pontos de vista, além de 

como imaginam que os clientes pensam a respeito de determinados tópicos. Sendo 

solicitados a tentar lembrar de comentários feitos pelos clientes durante suas 

estadas no Café na Paleta. 

O primeiro tópico abordado nas entrevistas foi a frequência com que os 

clientes comem fora de casa, quando indagados quanto a isto, todos os clientes 

responderam que comem fora praticamente todos os dias. Durante os dias úteis a 

resposta foi unânime: “como fora todos os dias”. Os clientes do com mais de 50 

anso, relatam que vão ao Café na Paleta durante toda a semana, possuem o 

restaurante como uma extensão de sua casa. A dona de casa almoça diariamente 

com sua filha, levando sempre comida para seu marido. Um dos aposentados 

relatou: “é como se fosse nossa casa, só comemos em outro lugar quando alguém 

nos convida para almoçar fora”. Este grupo come fora principalmente por não ter 
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uma empregada que faça a comida, achando cômodo comer em um restaurante. Já 

os clientes com até 50 anos, Grupo 2, tendem a almoçar entre 4 (três) e 5 (cinco) no 

Café na Paleta, relatam que algumas vezes não conseguem tempo para se deslocar 

até o restaurante, quando isso ocorre, as vezes comem em algum lugar mais perto 

ou, até mesmo, fazem apenas um lanche. Relatam que não comem em casa por 

falta de tempo e também porque, como em sua maioria moram sozinhos, acaba 

saindo caro cozinhar, além de a comida estragar na geladeira com certa facilidade. 

Os clientes com até 50 anos, relatam que nos finais de semana, às vezes comem 

em casa. Já os clientes com idade superior, de maneira geral viajam nos finais de 

semana, acabando por comer novamente em restaurantes. 

A gestora do restaurante, percebe que algumas pessoas precisam comer fora 

de casa pois trabalham o dia todo, acabando por comer no Café na Paleta pois 

encontram-se perto. Por outro lado, há clientes que não estão geograficamente 

perto, estes acabam indo ao restaurante de carro e com uma frequência um pouco 

menor, cerca de três vezes por semana. Há ainda aqueles que moram perto e que 

não trabalham mais, estes comem no restaurante por comodidade. São pessoas 

com alto poder aquisitivo, que provavelmente tem uma empregada, mas que talvez 

essa não cozinhe tão bem. Comendo fora acabam tendo maior praticidade, sem 

sujar nada em casa. 

O grupo composto pelos funcionários crê que os clientes comem fora 

exclusivamente por falta de tempo para comer em casa, imaginam que todos 

trabalham próximo e não têm tempo de ir até suas casas em seus horários de 

almoço. Relatam que há clientes que almoçam todos os dias no Café na Paleta, sem 

deixar de ir nenhum dia da semana. Em contrapartida, existem aqueles clientes que 

vão ao restaurante conforme ao cardápio. Foi citado um grupo de clientes que 

frequenta o restaurante nas sextas-feiras, quando sempre tem feijoada. Muitos 

clientes, ainda, almoçam no Café na Paleta todas as terças e sextas, quando há 

panqueca de chocolate. 

O próximo tópico abordado foi a opinião sobre os restaurantes que servem 

buffet, os clientes com mais de 50 anos falam que não costumam gostar, pois, de 

maneira geral, não confiam na higiene dos locais. A dona de casa relatou já ter tido 

problemas sérios de saúde por falta de higiene de outros restaurantes, além de falar 

que é chata (nas palavras dela mesma), pois em casa lava a louça com água quente 

duas vezes. O grupo formado pelos clientes com idade inferior, em contrapartida, 
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tem uma opinião mais otimista sobre os buffets, alegam que gostam desse tipo de 

restaurante, pois permite que se alimentem de forma variada. Citando, ainda, a 

vantagem de poderem eleger exatamente o que querem comer e pagar apenas por 

isso. 

Relativamente aos buffets situados nas redondezas do Café na Paleta, todos 

os clientes afirmam que a comida é feita em quantidades muito grandes e que o 

sabor é sempre meio parecido. Falam que depois de comer com certa frequência em 

qualquer buffet acabam enjoando da comida. Destacam que são restaurantes 

barulhentos, com muita gente, que muitas vezes acaba sendo estressante almoçar 

em um desses restaurantes. 

A gestora destaca que há muitos buffets por perto e que quase todos 

possuem preço mais acessível, no entanto nenhum oferece a mesma qualidade de 

comida, um ambiente agradável e o mesmo tipo de atendimento, os funcionários 

possuem a mesma visão. 

Posteriormente, os entrevistados foram solicitados a falar sobre os pontos 

fortes do Café na Paleta. Neste momento, quase que a totalidade dos clientes citou, 

em primeiro lugar, o atendimento. Este é um fator diferencial para todos os clientes. 

Os dois grupos que relatam que já se sentem entre amigos com os garçons, com a 

Brunna e a Zoraia (mãe da gestora que atende no caixa em alguns dias). Os clientes 

destacam que os garçons já sabem o que cada um bebe, de forma que, enquanto se 

servem da comida, os garçons já vão preparando seus sucos ou buscando suas 

águas, sucos e refrigerantes. Ressaltam que o atendimento é um grande diferencial 

do Café na Paleta, que em qualquer outro lugar, nunca são atendidos mal, mas 

também nunca têm um atendimento parecido. Há relatos do Grupo 2 (clientes com 

menos de 50 anos), de que almoçam no segundo piso pois não precisam descer 

para buscar a sobremesa, pois também a sobremesa e os cafés, são trazidos às 

mesas sem necessitar solicitá-los. 

Quando solicitada a falar sobre o atendimento a Brunna, diz que as pessoas 

realmente valorizam muito o atendimento e têm total intimidade com os funcionários. 

Em relação aos garçons, são sempre três, havendo dois garçons com mais de cinco 

anos no estabelecimento, que fazem toda a diferença. Quando veem as pessoas se 

servindo já vão preparar suas bebidas. Já no terceiro posto de garçom sempre há 

uma grande rotatividade, já tendo ocorrido reclamações sobre a maneira como um 

garçom que já não trabalha mais, lidava com os clientes. Atualmente, este posto é 
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ocupado por um menino com menos de um ano de trabalho no Café na Paleta, que 

atende bem, mas é mais introspectivo e faz o trabalho de um garçom comum, 

atendendo com educação, mas não tendo nenhum diferencial, sem ter a mesma 

intimidade com os clientes. 

Mais de um funcionário, em contrapartida citou o atendimento como ponto 

fraco, foi dito que, apesar da grande simpatia dos garçons e amizade com os 

frequentadores do restaurante, muitas vezes os pedidos dos clientes são 

esquecidos, ou que há demora em ir até a mesa fazer o pedido. 

O segundo ponto forte, sobre o qual há unanimidade, é a comida. Os clientes 

dos dois grupos destacam que a comida, além de bem temperada, com pouco sal e 

pouca gordura, é feita em pequenas quantidades o que garante que esteja sempre 

boa e muito caseira, bastante parecida com a que fariam em casa.  

A gestora do Café na Paleta tem total compreensão sobre este tópico, pois 

percebe que as pessoas gostam da comida por ser, além de saudável, caseira, com 

muitas semelhanças com o que seria em casa. Observa também que as pessoas 

dão valor ao fato de a comida ser feita em pouca quantidade, com um bom tempero. 

Relata, ainda, que os clientes reclamavam da falta de variedade de salada e que, 

por isso, já passou a oferecer maior variedade. Vê a sobremesa como diferencial, 

dizendo que as pessoas sempre gostam. Um fato interessante relatado pela gestora 

é que, os clientes se sentem tão à vontade, que muitas vezes pedem para que 

algum prato salgado ou sobremesa seja incluído no cardápio. Muitas coisas já foram 

incorporados ao buffet a pedidos dos próprios clientes. 

O grupo composto pelos funcionários, em relação à comida, imagina que esse 

seja o principal ponto forte do Café na Paleta. Enfatizam que é grande a qualidade 

dos alimentos, que ao contrário da grande maioria dos buffets, fazem as comidas 

que devem levar requeijão na receita com requeijão e não com um creme com 

muitas coisas misturadas junto para render. Foi feita à mesma referência sobre as 

sobremesas que são feitas realmente com leite condensado. Houve também 

algumas críticas, relatam que já ouviram clientes falando que poderia ter mais 

opções de grelhados e também que as carnes poderiam ser servidas com molho à 

parte. 

Os clientes com idade superior a 50 anos destacam como ponto forte, o fato 

de se sentirem realmente em casa no restaurante, percebe-se que não apenas 

simpatizam com o pessoal, mas sim que já possuem uma real amizade com todos. 
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Outros atributos citados por este grupo foram: a decoração e a higiene. Uma das 

pessoas ressaltou que gosta de comer no Café na Paleta, pois observa que tudo é 

muito limpo, dando como exemplo, os copos que não possuem nem sequer uma 

marca, são totalmente límpidos. 

Entre os clientes com idade inferior a 50 anos foi citado o ambiente acolhedor, 

tanto em referência ao atendimento, quanto à estrutura física, aos espaços criados 

no segundo andar, que permitem ambientes mais reservados e tranquilos. Uma 

característica citada como realmente diferencial pela assistente social, integrante 

deste grupo, foi a existência de mesas na rua, onde pode fumar enquanto almoça e 

conversa com as amigas. 

Em seguida, depois de serem convidados a falar dos pontos fortes, os 

entrevistados foram solicitados a explanar o que pensam serem os pontos fracos do 

Café na Paleta, além do que poderia ser melhorado, mesmo que fosse apenas um 

detalhe. Para incentivar que fossem citados quaisquer problemas, foi solicitado, em 

quase todas as entrevistas, que os clientes pensassem como se fossem os donos do 

restaurante. Os integrantes do Grupo 1 tiveram maiores dificuldades para encontrar 

quaisquer tipo de defeitos e insatisfações, mostram-se pouco críticos e muito 

satisfeitos com o restaurante. Algumas das poucas coisas citadas pelo grupo de 

clientes com mais de 50 anos foram: espaço apertado no primeiro andar, o que se 

justifica, pois a maioria das pessoas do grupo sequer conhece o segundo piso; e 

demora na fila para se servir no buffet, destacando que muitas vezes a pessoa que 

faz a reposição do buffet acaba atrapalhando o andamento da fila, pois “fura a fila” 

para fazer a reposição. 

O grupo de clientes com até 50 anos, Grupo 2, apesar de ter um pouco de 

dificuldade em encontrar coisas passíveis de melhorias, trouxe vários elementos que 

não vêm sendo oferecidos satisfatoriamente e que poderiam se melhorados. Foi 

citado por um cliente que, por questão de higiene, as toalhas de tecido do banheiro 

do segundo andar deveriam ser trocadas por toalhas de papel. Outra coisa que 

poderia ser melhorada na higiene, segundo o mesmo cliente, é ter um maior cuidado 

com a limpeza das mesas, destacou que já encontrou pó de cupim sobre as 

mesmas. 

Não apenas a limpeza das mesas fui citada por este grupo, houve 

reclamações também relativas à falta de conforto do mobiliário. Segundo alguns 

clientes, há cadeiras são baixas em relação às mesas e em algumas mesas falta 
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espaço para as pernas. Ainda em relação ao conforto, foi falado que, por vezes o 

ambiente torna-se ruim em função de o espaço em alguns momentos não comportar 

o número de pessoas. 

Um problema lembrado por mais de um cliente foi a falta de um 

estacionamento conveniado, uma das clientes relata que já quase parou de almoçar 

no Café na Paleta, por não conseguir estacionar seu carro. 

Um ponto negativo relatado por mais de um cliente do grupo foi o preço alto. 

Muitos clientes relatam que caso o preço subisse poderiam deixar de frequentar o 

Café na Paleta, inclusive em função de seus colegas que recebem vale refeição com 

valor inferior, não terem condições de pagar mais do que já pagam. Uma das 

clientes falou que conhece muitas pessoas em seu trabalho que não frequentam o 

restaurante por questões monetárias. 

Em relação aos alimentos, este grupo de clientes (com até 50 anos), citou 

diversos problemas. Segundo quase todo grupo, existe pouca variedade de salada, 

tendo um cliente ainda ressaltado que às vezes a salada não tem uma boa 

apresentação, está murcha. Foi solicitado por um entrevistado que tivessem pratos 

com peixe mais seguidamente e que o cardápio do buffet fosse elaborado pensando 

nas pessoas que não comem carne, citando que muitas vezes praticamente todos os 

pratos agregam algum tipo de carne em seus ingredientes. Para alguns clientes o 

excesso de carne é um problema, em contrapartida, há outros que reclamaram da 

qualidade da carne, que não seria boa o suficiente para o preço do buffet. Foi falado 

por um cliente que: “a carne em alguns dias está dura, considerando o preço do 

buffet, isso é inadmissível”. 

Outro ponto fraco que parece ser quase consensual é a lentilha. Sem que 

fossem questionados diretamente neste sentido, mais de um cliente a citou como 

ponto negativo. Nas palavras dos clientes, “a lentilha é horrível’, ao ponto de 

deixarem de frequentar o restaurante nos dias em que a mesma é servida. 

Ainda, sobre o buffet, foi ressaltado que geralmente após as 13h30min (treze 

horas e trinta minutos) acaba não sendo reposto adequadamente, ficando 

desfalcado. Um cliente relatou que já passou vergonha ao levar amigos para 

conhecer o restaurante nesse horário e, ao chegar, reparar que o buffet estava 

incompleto. 

Uma melhoria, sugerida pelo engenheiro elétrico, foi oferecer uma opção de 

vinho em taça durante o inverno. O cliente citou que tinha uma vaga ideia de que 
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uma vez tinha questionado os garçons em relação às opções de vinhos e que era 

muito caro, pelo menos para acompanhar um almoço normal. Falou que certamente 

ele, com alguns conhecidos, consumiriam vinho durante o inverno para acompanhar 

o almoço, desde que fosse com um preço acessível. “Poderia ser servido um desses 

vinhos vendidos em embalagens grandes, essas caixas de três litros”, falou o 

mesmo. Vale destacar que, quando falado sobre tal assunto com a gestora a mesma 

disse que, na realidade, o restaurante geralmente nem mesmo possui vinho e que, o 

que ocorre, é que por vezes há uma garrafa pequena de vinho para o caso de ser 

solicitado por algum cliente. 

Um fato não citado nas entrevistas, mas que se verificou durante as 

conversas com os clientes com até 50 anos, foi a falta de boa comunicação. Neste 

sentido, houve problemas sobre os clientes pensarem que a sopa era cobrada à 

parte do buffet livre e também sobre o horário da promoção que concede descontos 

aos clientes que encerram a conta até o meio dia e aos que chegam após as 

13h30min. Alguns clientes pensavam que a promoção era válida só até o meio dia e 

outros que só a conheciam para o segundo horário promocional. 

Ainda, como ponto negativo, um cliente ressaltou que falta um pouco de 

atitude da gerência, relatou que já ocorreu um acidente na escada por não haver 

antiderrapante e que isso poderia ser evitado, já que várias pessoas já quase caíram 

por conta disso. 

Quanto aos pontos fracos, percebe-se que a gestora, tem preocupação com 

vários fatores, mais gerenciais que talvez seus clientes nem percebam. Ela ressalta 

que a estrutura física da casa onde funciona o restaurante é ruim. Por conta disso o 

espaço do buffet é pequeno, além de ser local de passagem para os garçons com as 

bebidas e os funcionários da cozinha que fazem a reposição do buffet. Isso causa 

filas demoradas para os clientes se servirem. O preço talvez seja alto para os 

clientes, mas não tem como baixar, em função de não ter como aumentar muito o 

número de almoços, por conta da estrutura, e por não ter poder de barganha com 

seus fornecedores, uma vez que faz compras pequenas, se comparadas com 

restaurantes que servem uma média de 400 almoços ao dia. Outro ponto fraco 

mencionado é a falta de controle financeiro, relata que agora está usando um 

software para ter maior controle, pois antes se limitava a anotar todos os gastos do 

dia e tudo que teria entrado de dinheiro, nem ao menos computando o que seria 

recebido à vista e o que tinha sido pago com cartões. Fala que a reposição da 
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comida do buffet nos horários de pique, entre 12h20min (doze horas e vinte minutos) 

e 12h50min (doze horas e cinquenta minutos) talvez seja um fator que cause 

incômodo aos clientes. Percebe-se nesse ponto, uma divergência de visão entre a 

gestora e os clientes, uma vez que os mesmos citaram a falta de reposição do 

buffet, mas relatam que isto ocorre após as 13h30min. A gestora se preocupa 

também com a fila formada para efetuar os pagamentos, que pode ser um problema 

em alguns dias.  

O grupo composto pelos funcionários, citou a pouca iluminação, o fato do 

banheiro do primeiro andar ser ao lado da cozinha e a má situação da sala onde são 

feitas as sobremesas, que seria extremamente escura. Além disso, assim como 

alguns clientes, citaram a falta de reposição do buffet após certo horário. 

Quando questionados especificamente sobre o preço, o grupo de clientes 

com mais de 50 anos demonstrou que o preço não é um problema, percebem o 

preço mais alto mas acham que vale a pena pela comida caseira. Em relação ao 

outro grupo, percebe-se que estes acham válido o preço atual, mas que se subisse 

mais seria um problema. Atualmente acreditam que há um bom custo-benefício, 

mas, inclusive, citam que conhecem pessoas que não vão ao Café na Paleta por 

causa do preço. Percebe-se que o primeiro, valoriza muito mais a comida e o 

atendimento na hora de escolher um restaurante, deixando em segundo plano a 

questão do preço. O segundo grupo, por sua vez, ainda que esteja disposto a pagar 

um pouco mais por um melhor atendimento e qualidade da comida, leva o preço 

muito mais em consideração.  

A gestora relata que já se preocupou mais em manter o preço baixo, depois 

viu que realmente servia algo diferenciado e que estava praticamente pagando para 

trabalhar. Ressalta que quando aumentou o preço e teve algumas reclamações, mas 

não chegou a perder clientes. Não consegue oferecer a comida a preço mais baixo, 

pois não compra em quantidades, nem serve um numero tão grande de clientes por 

dia. O grupo dos funcionários possui visão bastante parecida, citam que, para a 

qualidade dos ingredientes, o buffet pode ser considerado inclusive barato e que 

imaginam que os clientes percebem o custo benefício.  

Quanto ao horário de funcionamento e formas de pagamento, todos os 

entrevistados relatam estarem totalmente satisfeitos. A gestora do Café na Paleta 

ressalta que têm grandes custos de aluguel de máquinas de cartões e porcentagens 

que paga para os bancos, mas que, para não perder seus clientes opta por aceitar 
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todos os tipos de pagamento, sendo eles: todos os tipos de vale refeição, cartões de 

débitos, cartões de crédito e banricompras. 

De todos os clientes entrevistados, apenas 25% (vinte e cinco por cento) 

relataram ir até o restaurante de carro, os demais moram ou trabalham em um raio 

de no máximo cinco quadras do restaurante. 

Finalmente, para encerrar as entrevistas com os clientes, foram solicitados a 

contar uma histórica marcante que tenha ocorrido no restaurante. Todos os 

entrevistados falaram que por ser um restaurante para o dia a dia, nada lhes 

marcava, que sempre têm boas experiências, mas que não costumam acontecer 

coisas marcantes. As únicas respostas de momentos que marcaram, foram alguns 

contratempos, como por exemplo, presenciar um acidente na escada do restaurante 

e encontrar uma pequena pedra dentro do arroz integral. Ainda assim, mesmo 

quando relatados estes eventos, observou-se que, de forma alguma, poderiam ser 

motivo para que os clientes deixassem de frequentar o Café na Paleta. Uma prova 

disto é que, quando foram questionados sobre se indicariam o Café na Paleta para 

um amigo, todos os clientes foram enfáticos em dizer que já indicaram muitas vezes 

e continuarão a indicar o restaurante para seus amigos. 

 

 

5.1.2.1 Resumo dos resultados da fase exploratória 

 

 

Com o propósito de facilitar a rápida compreensão dos resultados 

encontrados na fase exploratória deste trabalho, foi elaborado o quadro a seguir 

exposto. O quadro em questão trata de resumir todos dados coletados nas 

entrevistas em profundidade desta pesquisa. Na extrema esquerda estão listados 

todos os tópicos sobre os quais os entrevistados foram convidados a falar. Na 

direita, encontra-se o resumo das respostas ofertadas às perguntas, dividido 

conforme os grupos anteriormente relacionados. Relembrando: Grupo 1, clientes 

com idade superior a 50 anos;  Grupo 2, composto por clientes com até 50 anos; 

Grupo 3, dona/gestora do Café na Paleta; e Grupo 4, formados pelos funcionários do 

restaurante. 
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Fonte: elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas em agosto e setembro de 2011. 

(continua) 

 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tópicos Resultados 

Frequência 
que come 

fora de casa 

Os dois grupos almoçam fora de casa 
todos os dias da semana. - - 

Motivo de 
comer fora 

de casa 

Não gostam de 
cozinhar ou não 
possuem mais 
empregada em 
casa, vão ao 

restaurante pelo 
conforto. 

A maioria mora 
sozinha e nunca 
cozinha em casa, 
além de trabalhar 

próximo ao 
restaurante. 

Alguns clientes 
precisam comer 
fora por trabalhar 
fora. Todavia, há 
clientes que não 
trabalham, estes 

comem no fora por 
comodidade. São 
pessoas com alto 
poder aquisitivo, 

que devem ter uma 
empregada que 
não cozinhe tão 
bem. Quando 

comem fora têm 
maior praticidade. 

As pessoas 
almoçam fora, 

almoçam no Café 
na Paleta, pois 

trabalham fora o dia 
inteiro e não têm 
tempo de ir para 

casa.                                                                      

Frequência 
que almoça 
no Café na 

Paleta 

A maioria das 
pessoas do grupo 
têm o restaurante 
como extensão de 
sua casa, comendo 

em outro lugar 
apenas quando há 
algum motivo para 
mantê-los longe. 

O grupo almoça 
entre 4 e 5 vezes 

por semana. 
Quando não vão ao 

Café na Paleta é 
por falta de tempo, 
nesses casos ou 

simplesmente não 
almoçam ou 

comem em algum 
lugar mais próximo. 

Os clientes que 
trabalham perto 

comem entre 3 e 5 
vezes por semana. 

Já os que vivem 
perto, em geral 
comem 5 vezes. 
Não comem no 
Café na Paleta 

apenas quando há 
algum imprevisto 
(falta de tempo 

para almoço, estar 
longe do Café, 
viajando, etc). 

 Há muitos clientes 
que comem todos 
os dias comem no 

Café na Paleta. Um 
grande número de 

clientes vão na 
sexta feira, pois 
tem feijoada e 

outros muitos vão 
nas terças e sextas, 

em função de ter 
panqueca de 

chocolate nesses 
dias. 

Opinião 
sobre os 

restaurantes 
que servem 

buffets 

De maneira geral 
não gostam muito, 
pois não confiam 

na higiene. 

Acham prático pois 
é variado e rápido. 

Uma pessoa 
destacou que gosta 

de buffets pois 
paga exatamente 
pelo que come. 

- - 

Opinião 
sobre os 

restaurantes 
próximos 

Comida feita em quantidades muito 
grande e com sabor sempre parecido. 

Ambiente barulhento, com muita gente. 

Existem vários, a 
maioria com preço 
mais acessível, no 
entanto nenhum 
com a mesma 
qualidade de 

comida, ambiente e 
atendimento. 

 São mais baratos, 
mas muito 

barulhentos e a 
comida não é 
diferenciada. 

Quadro 6 - Resumo dos resultados da fase exploratória 
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Quadro 6 – Resumo dos resultados da fase exploratória 

Fonte: elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas em agosto e setembro de 2011. 

(continua) 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tópicos Resultados 

Pontos 
Fortes 

Ambos grupos destacaram o bom 
atendimento, o fato de que não precisam 

pedir as bebidas/cafés e ir buscar a 
sobremesa pois o garçom já leva na 

mesa. Além de destacarem a qualidade 
da comida, que é feita em pequenas 

quantidades e bem temperada.  

Qualidade da 
comida, 

sobremesas, 
atendimento, 

ambiente, 
localização, bom 
relacionamento 
entre a equipe. 

 A comida é caseira 
e diferenciada. 

Este grupo se sente 
realmente em casa 

no restaurante. 
Uma pessoa 
destacou a 

decoração e a 
higiene, destacando 

a limpeza dos 
copos.   

Ambiente 
acolhedor. Uma 

integrante do grupo 
destacou que tem 

espaço para 
fumante. 

Pontos 
fracos e 
coisas a 
serem 

melhoradas 

O grupo destaca 
que o espaço entre 
algumas mesas do 

primeiro piso é 
muito pequeno. 

Demora na fila para 
servir a comida. 
Algumas vezes a 
pessoa que faz a 

reposição do buffet 
acaba atrapalhando 

o andamento da 
mesma. 

Tirar as toalhas de 
tecido; Ter convênio 

com 
estacionamento; 

Preço alto; 
Acidentes na 

escada (falta de 
pró-atividade da 

gerência); Sujeira 
nas mesas (cupim); 
Falta de uma opção 

de vinho; Salada 
murcha e com 

pouca variedade; 
Reposição do 
buffet; Lentilha 
ruim; Alguns 

garçons 
inexperientes; 

Ambiente pequeno 
para o nº de 

pessoas; A carne 
as vezes é dura; A 

sopa é cara 
(problema de 

comunicação); 
Poucos pratos sem 
carne; Pouco peixe; 
Falta de conforto do 

mobiliário. 

Estrutura: muita fila 
no buffet, baixo 

poder de barganha, 
falta de controle 

financeiro, banheiro 
ao lado da cozinha, 
fachada escondida. 
Preço, fila do buffet, 
reposição buffet na 

hora de pique 
(12:20 - 12:50), 

possível troca da 
sobremesa, fila no 

caixa.  

O atendimento, os 
garçons são muito 
simpáticos, mas há 
muita demora em ir 
atender a as vezes 

esquecem dos 
pedidos dos 

clientes. A estrutura 
é ruim, falta 

iluminação, o 
banheiro é ao lado 
da cozinha, a sala 
onde são feitas as 

sobremesas é 
muito escura.A 

reposição as vezes 
não é boa após 
certo horário. 
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Quadro 6 – Resumo dos resultados da fase exploratória 

Fonte: elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas em agosto e setembro de 2011. 

(continua) 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tópicos Resultados 

Como 
conheceu o 

Café na 
Paleta 

Por proximidade do 
local de 

trabalho/moradia, 
resolveram 

experimentar por 
curiosidade. 

Muitos começaram 
a almoçar ali por 

influência de 
colegas de trabalho 

e outros, 
simplesmente, por 

curiosidade. 

Nunca fez nenhum 
tipo de divulgação. 

As pessoas 
chegam ao 

restaurante ou por 
indicação ou por 
que trabalham 

perto e acabam 
passando na frente. 

Os clientes novos 
chegam ou 

acompanhados por 
clientes antigos, ou 
ainda, as vezes em 

grandes grupos 
que nunca vieram, 
por indicação de 

alguém. 

O que faria 
trocar de 
lugar para 
almoçar 

Este grupo 
encontrou 

dificuldades para 
opinar sobre este 

tópico. Alguns 
relataram que 

talvez se 
mudassem de 
endereço de 

moradia. 

Mudariam para 
outro restaurante: 
a) caso o preço 
aumentasse; b) 

encontrasse com a 
comida com a 

mesma qualidade; 
c) outro restaurante 

oferecesse 
estacionamento. 

Caso o 
atendimento 

piorasse. Poderia 
perder a cozinheira 

que imagina que 
continuaria a 

mesma coisa, mas 
o atendimento é 

diferencial. 

Se a comida 
piorasse , se 

ocorresse alguma 
grosseria muito 
grande ou se a 

sobremesa 
piorasse, tem gente 

que frequenta o 
restaurante só por 

causa da 
sobremesa. 

Opinião 
sobre a 
comida 

Os dois grupos destacaram a questão de 
ser uma comida caseira, feita em pouca 

quantidade e pouco gordurosa. 

É caseira, como a 
que as pessoas 
fazem em casa, 
feita em pouca 

quantidade, tendo 
um bom tempero e 

sendo 
nutricionalmente 
saudável. Havia 

pouca variedade de 
salada e já 
aumentou 

variedade. Vê a 
sobremesa como 

diferencial. Já 
incluiu alguma 

comida no cardápio 
por pedido dos 

clientes. 

Diferenciada. Tudo 
é feito com 
produtos de 
qualidade. A 

comida é ótima, 
mas vezes a 

combinação do 
cardápio é mal 

escolhida. Deveria 
ter os molhos à 

parte e mais 
grelhados. 

Opinião 
sobre o 

atendimento 

É um grande diferencial do restaurante, 
destacam que têm atendimento 

personalizado, que os garçons já sabem 
o que cada um bebe, levam as 

sobremesas na mesa e já tem amizade. 

Há dois garçons há 
mais de 5 anos, 
que servem as 

bebidas sem que 
os clientes peçam. 
O 3º garçom troca 

com frequência. Os 
clientes realmente 

valorizam o 
atendimento e têm 

total intimidade com 
os garçons. 

- 

- 

Uma pessoa 
destacou que 

alguns garçons 
novos são 

inexperientes. 
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Quadro 6 – Resumo dos resultados da fase exploratória 

Fonte: elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas em agosto e setembro de 2011. 

(continua) 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tópicos Resultados 

Opinião 
sobre 

ambiente/ 
estrutura 

Um integrante 
destaca que a 

decoração é muito 
boa. 

A maioria almoça 
no segundo andar, 

pois é mais 
espaçoso, e 

tranquilo, com 
ambientes mais 
reservados. Um 
pessoa destacou 
que o mobiliário é 
desconfortável e 

outra que tem 
espaço para 
fumantes. 

As pessoas gostam 
do ambiente 

dividido em salas. 
Mas existem 
problemas na 

estrutura da casa, o 
banheiro ao lado da 
cozinha, o espaço 
pequeno do buffet 
causa filas, o lugar 
onde se forma a fila 

é o mesmo onde 
passam os garçons 

e a menina que 
repõe o buffet. 

Enxergam a 
estrutura como um 
dos pontos fracos, 
já que o espaço é 

apertado, o 
banheiro é ao lado 

da cozinha e o 
espaço onde são 

feitas as 
sobremesas é 

pequeno e escuro. 
Todos concordam que o espaço do 

primeiro piso é muito apertado.  

Opinião 
sobre o 
preço 

Os clientes têm 
consciência de que 
o custo é um pouco 

maior que o de 
outros restaurantes, 

mas valorizam o 
fato de a comida 
ser mais caseira. 

Assim como o outro 
grupo, opinam que 
o preço é mais alto, 

mas que vale a 
pena. Alguns 
relatam que 

mudariam de 
restaurante caso o 

preço subisse, 
inclusive por 
influência de 

colegas de trabalho 
que ganham menos 
e que deixariam de 

frequentar caso 
fosse mais caro.  

Se preocupava 
mais em manter o 

preço baixo, depois 
viu que servia algo 

diferenciado. 
Aumentou o preço e 

teve algumas 
reclamações, mas 

não chegou a 
perder clientes. Não 

diminuir o preço 
pois tem pouco 

poder de barganha 
com os 

fornecedores. 

O preço é baixo 
considerando a 
qualidade dos 

ingredientes usados 
e a maneira como 
os alimentos são 

preparados. 

Opinião 
sobre 

horário de 
funciona-

mento 

Nenhum cliente tem nenhum comentário 
sobre este tópico, sentem-se bem 

atendidos neste critério. 

Ninguém costuma 
querer almoçar fora 
desse intervalo de 
tempo (11h30m-

14h30m) 

- 

Opinião 
sobre 

formas 
pagto. 

Nenhum cliente tem nenhum comentário 
sobre este tópico, sentem-se bem 

atendidos neste critério. 

Aceita todas as 
formas de pagto: 

cartões de crédito, 
banricompras e 
todos os vales 
refeição. Tem 

grande custo com 
isso. 

- 

Como 
chega até 

o 
restaurante 

A maioria dos clientes vive ou trabalha 
próximo ao restaurante e vai almoçar 

caminhando. Todavia há clientes que se 
deslocam de carro. 

- - 
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Quadro 6 – Resumo dos resultados da fase exploratória 

Fonte: elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas em agosto e setembro de 2011. 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tópicos Resultados 

Atributos 
valoriza na 

hora de 
escolher 

um  
restaurante 

Valorizam menos o 
preço e mais a 
qualidade da 

comida. 

Valorizam muito a 
questão do custo 

benefício. 

Qualidade da 
comida, 

atendimento e 
preço 

 Ambiente, comida 
e o fato de ter 

recebido algum tipo 
de indicação. 

Se indicaria 
para um 

amigo e o 
motivo 

Todos os clientes relatam já ter indicado o 
restaurante para mais de uma pessoa, 

elogiando a comida e o bom atendimento. 

Muitos clientes 
chegam ao 

restaurante por 
indicação. 

Os clientes novos 
geralmente chegam 

por indicação. 

Experiência 
marcante 

- 

Houve relatos sobre 
encontrar uma 

pedrinha no arroz 
integral e sobre um 
acidente ocorrido 

na escada que não 
tinha 

antiderrapante. 

- - 

Relatam que não costuma ocorrer fatos 
marcantes, que sempre passam bons 

momentos, mas que por ser um 
restaurante "dia-a-dia", nada de muito 

diferente acontece. 

- - 

 

 
 

Concluída a análise da fase exploratória e sintetizados os seus resultados, 

partiremos para a análise dos resultados da segunda fase da pesquisa, ou seja, a 

fase quantitativa.  
 

 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA FASE QUANTITATIVA 

 

 

Este capítulo trata dos dados coletados na segunda fase da pesquisa através 

da aplicação dos questionários.  

Conforme já relatado no capítulo 5 denominado “MÉTODO”, para a coleta de 

dados da fase quantitativa foi aplicado um questionário composto de setenta e duas 

questões. Durante o mês de outubro foram aplicados a 101 respondentes e teve de 

um tempo médio de aplicação de dez minutos.  

A seguir, antes da análise dos dados coletados, segue a caracterização dos 

clientes que responderam os questionários. 



 

 

5.2.1 Caracterização dos respondentes

 

 

Para melhor compreender os resultados coletados, faz

explanar as informações obtidas com a última parte do questionário: a 

caracterização do respondente.

Primeiramente, os respondente

abaixo, tabela e gráfico, a fim de que se torne mais visível a distribuição.

 

Tabela 1 - Caracterização dos respondentes quanto ao gênero

Feminino 
Masculino 
Total 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Gráfico 1 - Caracterização dos respondentes quanto ao gênero

 

Conforme se observa 

clientes do Café na Paleta é composta por mulheres.

por cento) das pessoas que frequentam o restaurante são mulheres.

O segundo tópico abordado neste bloco de questões foi relativo

Como se pode observar na tabela 

respondentes, quase 10%, 

média de idade seja um pouco mais elevada do que a representada nas respostas, 

Caracterização dos respondentes dos questionários 

compreender os resultados coletados, faz

explanar as informações obtidas com a última parte do questionário: a 

caracterização do respondente. 

Primeiramente, os respondentes foram classificados quanto ao gênero, segue 

abaixo, tabela e gráfico, a fim de que se torne mais visível a distribuição.

Caracterização dos respondentes quanto ao gênero

Atributos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

Caracterização dos respondentes quanto ao gênero

Fonte: elaborado pela autora 

Conforme se observa claramente no gráfico e tabela, a maior parte dos 

clientes do Café na Paleta é composta por mulheres. Uma média de 70% (setenta 

das pessoas que frequentam o restaurante são mulheres.

ópico abordado neste bloco de questões foi relativo

Como se pode observar na tabela número 2, exposta a seguir, grande n

, quase 10%, não revelou a idade. Dessa forma, pode

média de idade seja um pouco mais elevada do que a representada nas respostas, 

Masculino

Feminino

71 

compreender os resultados coletados, faz-se necessário 

explanar as informações obtidas com a última parte do questionário: a 

foram classificados quanto ao gênero, segue 

abaixo, tabela e gráfico, a fim de que se torne mais visível a distribuição. 

Caracterização dos respondentes quanto ao gênero 

n % 
72 71,29 
29 28,71 
101 100,00 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

Caracterização dos respondentes quanto ao gênero 

 

claramente no gráfico e tabela, a maior parte dos 

média de 70% (setenta 

das pessoas que frequentam o restaurante são mulheres. 

ópico abordado neste bloco de questões foi relativo à idade. 

a seguir, grande número de 

a idade. Dessa forma, pode-se supor que a 

média de idade seja um pouco mais elevada do que a representada nas respostas, 

Masculino

Feminino



 

uma vez que, verificou

pessoas que não responderam 

avançada que os outros respondentes.

Tabela 2 –

Idade média 
Respondentes com idade até 30 anos
Respondentes com idade entre 31 e 45 anos
Respondentes com idade entre 46 e 60 anos
Respondentes com idade superior a 60 anos
Total de questionários respondidos

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Gráfico 2–

 

Quando questionada sobre a faixa etária de seus clientes, na primeira fase 

desta pesquisa, a gestora do estabelecimento informou que praticamente todos 

tinham idade superior a 30 anos. 

sido informado pela mesma

30 anos, correspondendo, este grupo à quase metade de seus clientes.

Contrariando o que era imaginado, 70% dos clientes possuem i

sendo mais de 40% com até 30 anos. De acordo com os dados coletados, apenas 

18% dos clientes responderam ter idade superior a 45 anos.

Posteriormente, foram coletados dados relativos ao nível de escolaridade 

dos clientes do Café na Pale

respondente que marcasse entre 1 e 8 o seu nível de escolaridade, sendo 

, verificou-se no momento da aplicação dos questionários

pessoas que não responderam a este questionamento, em geral tinham idade mais 

avançada que os outros respondentes. 

 

– Caracterização dos respondentes quanto à idade

Atributos Média
35,0

Respondentes com idade até 30 anos 
Respondentes com idade entre 31 e 45 anos 
Respondentes com idade entre 46 e 60 anos 
Respondentes com idade superior a 60 anos 
Total de questionários respondidos 

 Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

– Caracterização dos respondentes quanto à idade

Fonte: elaborado pela autora 

Quando questionada sobre a faixa etária de seus clientes, na primeira fase 

desta pesquisa, a gestora do estabelecimento informou que praticamente todos 

tinham idade superior a 30 anos. Conforme se observa, ao contrário do que havia 

mesma, há um grande número de clientes com idade inferior a 

30 anos, correspondendo, este grupo à quase metade de seus clientes.

Contrariando o que era imaginado, 70% dos clientes possuem i

com até 30 anos. De acordo com os dados coletados, apenas 

18% dos clientes responderam ter idade superior a 45 anos. 

Posteriormente, foram coletados dados relativos ao nível de escolaridade 

dos clientes do Café na Paleta. Neste questionamento, era dada solicitado ao 

respondente que marcasse entre 1 e 8 o seu nível de escolaridade, sendo 

Respondentes com idade até 30 anos

Respondentes com idade entre 31 e 45 anos

Respondentes com idade entre 46 e 60 anos

Respondentes com idade superior a 60 anos

72 

no momento da aplicação dos questionários que as 

este questionamento, em geral tinham idade mais 

Caracterização dos respondentes quanto à idade 

Média DP % n 
 11,30 90,10 91 

41,58 42 
29,70 30 
17,82 18 
0,99 1 

 
100,00 101 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

respondentes quanto à idade 

 

Quando questionada sobre a faixa etária de seus clientes, na primeira fase 

desta pesquisa, a gestora do estabelecimento informou que praticamente todos 

Conforme se observa, ao contrário do que havia 

, há um grande número de clientes com idade inferior a 

30 anos, correspondendo, este grupo à quase metade de seus clientes. 

Contrariando o que era imaginado, 70% dos clientes possuem idade inferior a 46, 

com até 30 anos. De acordo com os dados coletados, apenas 

Posteriormente, foram coletados dados relativos ao nível de escolaridade 

. Neste questionamento, era dada solicitado ao 

respondente que marcasse entre 1 e 8 o seu nível de escolaridade, sendo 

Respondentes com idade até 30 anos

Respondentes com idade entre 31 e 45 anos

Respondentes com idade entre 46 e 60 anos

Respondentes com idade superior a 60 anos



 

oferecidas todas as possíveis opções de enquadramento. Foi oferecido sempre a 

opção do nível completo e incompleto. A

criadas uma tabela e gráfico para melhor representar os resultados.

Tabela 3 – Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade

Primeiro grau incompleto 
Primeiro grau 
Segundo grau incompleto 
Segundo grau 
Curso superior incompleto 
Curso superior 
Curso de pós-graduação incompleto
Curso de pós-graduação 
Total de respostas 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Gráfico 3 – Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade

Depreende-se do gráfico e tabela acima, que praticamente 

responderam a questão re

que quase metade dos clientes possuem curso de pós

apenas 2 clientes respondido que possuem nível de escolaridade inferior à 

graduação. Aproximadamente

incompleto ou de pós-graduação incompleto, o que indica que deve haver um 

número considerável de estudantes. Percebe

oferecidas todas as possíveis opções de enquadramento. Foi oferecido sempre a 

opção do nível completo e incompleto. Assim como nos tópicos anteriores, foram 

criadas uma tabela e gráfico para melhor representar os resultados.

 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade

Atributos 
0,00
0,00
1,01
1,01
16,16
27,27

graduação incompleto 6,06
48,48
100,00

autora, com base em questionários aplicados em out

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade

Fonte: elaborado pela autora 
 

se do gráfico e tabela acima, que praticamente 

responderam a questão relativa ao nível de escolaridade. Além disso, observa

quase metade dos clientes possuem curso de pós-graduação completo

apenas 2 clientes respondido que possuem nível de escolaridade inferior à 

Aproximadamente 22% dos clientes possuem curso de graduação 

graduação incompleto, o que indica que deve haver um 

número considerável de estudantes. Percebe-se que mais de 90% estão, pelo 

Primeiro grau incompleto

Primeiro grau

Segundo grau incompleto

Segundo grau

Curso superior incompleto

Curso superior

Curso de pós
incompleto
Curso de pós
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oferecidas todas as possíveis opções de enquadramento. Foi oferecido sempre a 

tópicos anteriores, foram 

criadas uma tabela e gráfico para melhor representar os resultados. 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade 

% n 
0,00 0 
0,00 0 
1,01 1 
1,01 1 
16,16 16 
27,27 27 
6,06 6 
48,48 48 
100,00 99 

autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de escolaridade 

 

se do gráfico e tabela acima, que praticamente todos os clientes 

lativa ao nível de escolaridade. Além disso, observa-se 

graduação completo, tendo 

apenas 2 clientes respondido que possuem nível de escolaridade inferior à 

22% dos clientes possuem curso de graduação 

graduação incompleto, o que indica que deve haver um 

se que mais de 90% estão, pelo 

Primeiro grau incompleto

Primeiro grau

Segundo grau incompleto

Segundo grau

Curso superior incompleto

Curso superior

Curso de pós-graduação 
incompleto
Curso de pós-graduação



 

menos cursando um curso superior, isto justi

sendo este o próximo tópico abordado.

 

Tabela 4 – Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda

Atributos
Média de renda em salários mínimos
Respondentes com renda até 4 salários mínimos
Respondentes com renda entre 5 e 8 salários mínimos
Respondentes com renda entre 9 e 12 salários mínimos
Respondentes com renda superior a 12 salários mínimos

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Gráfico 4 – Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda

 

Como já esperado, muitos clie

a este questionamento. Observando o gráfico se percebe o nível de renda mensal é 

bastante disperso, o grupo de respondentes que recebem até quatro salários 

mensais teve exatamente o mesmo número do grupo de renda entre 9 e 12

mínimos. Os dois grupos mencionados tiveram 30,99% das respostas cada um, 

sendo seguidos de perto pela faixa mensal entre 5 a 8, este com 25,35%.  O grupo 

com menor a tamanho foi o dos clientes com renda superior a 12 salários

visto que muitos clientes não responderam a essa pergunta, é possível que os 

mesmos estejam enquadrados nesta faixa de renda. A média 

todos os respondentes foi

O penúltimo questionamento

costumam almoçar. 

 

menos cursando um curso superior, isto justifique a relativa alta renda dos clientes 

sendo este o próximo tópico abordado. 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda

Atributos Média 
Média de renda em salários mínimos 7,9 
Respondentes com renda até 4 salários mínimos 
Respondentes com renda entre 5 e 8 salários mínimos 
Respondentes com renda entre 9 e 12 salários mínimos 
Respondentes com renda superior a 12 salários mínimos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda

Fonte: elaborado pela autora 

Como já esperado, muitos clientes, quase 30%, optaram por não responder 

este questionamento. Observando o gráfico se percebe o nível de renda mensal é 

o grupo de respondentes que recebem até quatro salários 

mensais teve exatamente o mesmo número do grupo de renda entre 9 e 12

mínimos. Os dois grupos mencionados tiveram 30,99% das respostas cada um, 

sendo seguidos de perto pela faixa mensal entre 5 a 8, este com 25,35%.  O grupo 

tamanho foi o dos clientes com renda superior a 12 salários

visto que muitos clientes não responderam a essa pergunta, é possível que os 

mesmos estejam enquadrados nesta faixa de renda. A média de renda mensal

todos os respondentes foi de 7,9 salários mínimos.  

uestionamento foi quanto ao horário em que os respondentes 

Respondentes com renda até 4 
salários mínimos

Respondentes com renda entre 
5 e 8 salários mínimos

Respondentes com renda entre 
9 e 12 salários mínimos

Respondentes com renda 
superior a 12 salários mínimos

74 

fique a relativa alta renda dos clientes – 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda 

DP % n 
5,03 100,00 71 

30,99 22 
25,35 18 
30,99 22 
12,68 9 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

Caracterização dos respondentes quanto ao nível de renda 

 

optaram por não responder 

este questionamento. Observando o gráfico se percebe o nível de renda mensal é 

o grupo de respondentes que recebem até quatro salários 

mensais teve exatamente o mesmo número do grupo de renda entre 9 e 12 salários 

mínimos. Os dois grupos mencionados tiveram 30,99% das respostas cada um, 

sendo seguidos de perto pela faixa mensal entre 5 a 8, este com 25,35%.  O grupo 

tamanho foi o dos clientes com renda superior a 12 salários. Todavia, 

visto que muitos clientes não responderam a essa pergunta, é possível que os 

de renda mensal de 

horário em que os respondentes 

Respondentes com renda até 4 
salários mínimos

Respondentes com renda entre 
5 e 8 salários mínimos

Respondentes com renda entre 
9 e 12 salários mínimos

Respondentes com renda 
superior a 12 salários mínimos



 

Tabela 5 – Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça

Entre 11:30 e 12:00 
Entre 12:00 e 12:30 
Entre 12:30 e 13:00 
Entre 13:00 e 13:30 
Entre 13:30 e 14:00 
Entre 14:00 e 14:30 
Total de respostas 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

Gráfico 5 – Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça

 

Ainda que a gestora do Café na Paleta tenha se preocupado em oferecer 

uma opção de desconto para quem termina de almoçar até o meio dia e também 

para quem chega após as 13h30m

acabam por almoçar no intervalo entre 12h00m

70% dos respondentes afirmaram almoçar entre 12h00m

do gráfico e tabela, tem

após as 13h00min. A promoção, não tem se mostrado 

sentido de distribuir os almoços servidos

com as respostas, apenas 10% dos clientes encerram a conta 

como, somente 7% chegam ao restaurante após as 13h3

 Para concluir o questionário, foi acrescentada uma pergunta relativa à 

distância em que os clientes se localizam do restaurante. Para tanto, foram 

convidados a falar sobre se moram ou trabalham próximo. O que deveria ser 

Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça

Atributos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça

Fonte: elaborado pela autora 

Ainda que a gestora do Café na Paleta tenha se preocupado em oferecer 

uma opção de desconto para quem termina de almoçar até o meio dia e também 

após as 13h30min, percebe-se que quase 50% dos clientes 

acabam por almoçar no intervalo entre 12h00min e 12h30min. Além disso, cerca de 

% dos respondentes afirmaram almoçar entre 12h00min e 13h00m

-se que apenas uma média de 20% dos almoços 

A promoção, não tem se mostrado suficientemente

distribuir os almoços servidos ao longo do tempo disponível

com as respostas, apenas 10% dos clientes encerram a conta até o meio dia, assim 

egam ao restaurante após as 13h30min. 

o questionário, foi acrescentada uma pergunta relativa à 

distância em que os clientes se localizam do restaurante. Para tanto, foram 

convidados a falar sobre se moram ou trabalham próximo. O que deveria ser 

75 

Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça 

% n 
10,00 10 
45,00 45 
26,00 26 
12,00 12 
6,00 6 
1,00 1 

100,00 100 
Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

Caracterização dos respondentes quanto ao horário que almoça 

 

Ainda que a gestora do Café na Paleta tenha se preocupado em oferecer 

uma opção de desconto para quem termina de almoçar até o meio dia e também 

se que quase 50% dos clientes 

. Além disso, cerca de 

e 13h00min. Da análise 

média de 20% dos almoços é servida 

suficientemente eficiente no 

ao longo do tempo disponível. De acordo 

até o meio dia, assim 

o questionário, foi acrescentada uma pergunta relativa à 

distância em que os clientes se localizam do restaurante. Para tanto, foram 

convidados a falar sobre se moram ou trabalham próximo. O que deveria ser 

Entre 11:30 e 12:00

Entre 12:00 e 12:30

Entre 12:30 e 13:00

Entre 13:00 e 13:30

Entre 13:30 e 14:00

Entre 14:00 e 14:30



 

considerado perto não foi especificado, a ideia 

acordo com suas próprias concepções de distância.

 

Tabela 6 – Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante

Apenas mora perto 
Apenas trabalha perto 
Mora e trabalha perto 
Nenhuma das opções 
Total 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

 

Gráfico 6 – Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante

 

Observa-se, da análise do gráfico e tabela que, somando

moram e trabalham perto com aqueles que apenas trabalham perto, se conclui que 

cerca de 75% dos clientes trabalham nas redondezas do restaurante. 

informação pode justificar o grande número de clientes que almoçam no intervalo 

compreendido entre 12h00m

possuem horário de almoço fixo em

almoçar no horário com maior movimento.

Ainda que não muito expressivo o número de pessoas que não estão 

situadas de alguma forma próximas, não se pode deixar de notar que 

15% dos respondentes não se deslocam de longe para ir almoçar no Café na Paleta, 

considerado perto não foi especificado, a ideia foi que os clientes 

acordo com suas próprias concepções de distância. 

Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante

Atributos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em out

Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante

Fonte: elaborado pela autora 
 

se, da análise do gráfico e tabela que, somando

moram e trabalham perto com aqueles que apenas trabalham perto, se conclui que 

cerca de 75% dos clientes trabalham nas redondezas do restaurante. 

informação pode justificar o grande número de clientes que almoçam no intervalo 

compreendido entre 12h00min e 13h00min. Provavelmente são clientes que 

possuem horário de almoço fixo em seus trabalhos e que, por isso, são obrigados a 

almoçar no horário com maior movimento. 

Ainda que não muito expressivo o número de pessoas que não estão 

situadas de alguma forma próximas, não se pode deixar de notar que 

15% dos respondentes não se deslocam de longe para ir almoçar no Café na Paleta, 

Apenas mora perto

Apenas trabalha perto

Mora e trabalha perto

Nenhuma das opções
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foi que os clientes respondessem de 

Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante 

n % 
10 10,00 
73 73,00 
3 3,00 

14 14,00 
100 100,00 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

Caracterização dos respondentes quanto à distância do restaurante 

 

se, da análise do gráfico e tabela que, somando-se os clientes que 

moram e trabalham perto com aqueles que apenas trabalham perto, se conclui que 

cerca de 75% dos clientes trabalham nas redondezas do restaurante. Esta 

informação pode justificar o grande número de clientes que almoçam no intervalo 

. Provavelmente são clientes que 

e que, por isso, são obrigados a 

Ainda que não muito expressivo o número de pessoas que não estão 

situadas de alguma forma próximas, não se pode deixar de notar que em torno de 

15% dos respondentes não se deslocam de longe para ir almoçar no Café na Paleta, 

Apenas mora perto

Apenas trabalha perto

Mora e trabalha perto

Nenhuma das opções
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o que justifica o grande nível de insatisfação com a facilidade de acesso com carro, 

como relacionado na próxima seção deste trabalho. 

  

 

5.2.2. Dados levantados quanto à satisfação 

 

 

Nesta parte do trabalho será feita uma análise de cada uma das sete 

seções, citadas anteriormente, em que se avaliou a satisfação dos respondentes em 

relação ao restaurante, bem como uma síntese dos resultados por cada uma das 

áreas. Vale ressalvar, que no trabalho os resultados não estão sendo apresentados 

na ordem em que foram efetivamente questionados. No instrumento de coleta de 

dados, esta foi a primeira parte, sendo o bloco de questões referentes à 

caracterização dos respondentes a última parte dos questionamentos. 

 

 

5.2.2.1 Satisfação com os alimentos 

 

 

O bloco inicial do questionário tinha por objetivo analisar a satisfação dos 

respondentes quanto aos alimentos servidos no restaurante. Este bloco é composto 

de quinze perguntas, sendo que a última delas era um questionamento relativo à 

satisfação geral com a comida oferecida no restaurante. As perguntas buscaram 

avaliar todas as esferas possíveis relativas aos alimentos. Foram avaliadas questões 

de variedade, sabor e apresentação, sempre em relação à todos os tipos de 

alimentos servidos: pratos quentes em geral, carnes, saladas e sobremesas. 

A seguir é apresentada uma tabela onde são apresentados os números de 

respondentes em cada atributo, bem como a média das respostas, entre 1 e 6, o 

desvio-padrão e o nível de satisfação. Os dados demonstrados servem de base para 

a análise desta seção do questionário.  
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Tabela 7 – Satisfação com os alimentos 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Sabor do feijão 5,3 1,87 87,0 86 
Possibilidade de se alimentar de maneira saudável 5,3 1,11 85,7 99 
Apresentação das sobremesas (aspecto visual) 5,3 1,60 85,2 92 
Quantidade em que a comida é feita 5,3 1,75 85,0 92 
Sabor das sobremesas 5,1 1,92 82,6 91 
Sabor da lentilha 5,1 2,56 82,0 61 
Apresentação das saladas (aspecto visual) 5,0 0,96 81,0 101 
Temperatura dos alimentos 5,1 1,19 81,0 100 
Sabor das saladas 4,9 1,10 78,8 100 
Variedade de pratos quentes 4,9 1,02 77,0 101 
Variedade e qualidade das carnes 4,8 1,14 76,2 93 
Variedade de saladas 4,7 0,98 74,5 101 
Apresentação dos pratos quentes (aspecto visual) 4,7 0,97 74,5 100 
Variedade de sobremesas 4,7 1,75 73,9 92 
Satisfação geral com os alimentos 5,1 1,17 81,4 98 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

Nesta primeira tabela é possível observar que a satisfação geral dos clientes 

com a comida servida no restaurante é de 81,4%, tendo uma média 5,1, em uma 

escala de 6. Vale destacar que as questões relativas ao “sabor do feijão”, que foi 

inclusive muito elogiado nas entrevistas em profundidade, a “quantidade em que a 

comida é feita”, a “apresentação das sobremesas” e a “possibilidade de se alimentar 

de maneira saudável” foram as que obtiveram um índice de satisfação mais alto, 

inclusive superando os 85%. Dessa forma, pode-se considerar que nestes tópicos o 

Café na Paleta teve um nível elevado de satisfação.   

Neste bloco de questões os pontos avaliados como mais críticos foram 

relativos à “variedade de sobremesas”, bem como ao “aspecto visual dos pratos 

quentes”, à “variedade de saladas”, à “variedade e qualidade das carnes”, todos com 

uma média de satisfação em torno de 75%. A insatisfação em relação à variedade 

de sobremesas, deve-se ao fato de que são servidas apenas 3 (três) variedades e 

que algumas pessoas não comem muito doce, tendo uma cliente sugerido que 

tivesse sempre a opção de salada de frutas. A falta de variedade de saladas 

também parece ser consenso, já que foi citada durante as entrevistas em 

profundidade e também na parte destinada à sugestões do questionário. Em relação 

às carnes, durantes as entrevistas, foi citado que a carne em alguns dias não era 

macia o suficiente, tendo havido reclamações também no sentido de haver excesso 

de pratos com carne. 



 

Vale destacar que o questionamento sobre o “sabor da lentilha” teve um 

número bem menor de respondentes, próximo à

respondentes das outras questões do bloco, o que indica que a maioria das pessoas 

não come lentilha. Assim, apesar de a satisfação ter ficado em torno de 80% vários 

dos clientes que optaram por não responder essa questão indicaram na seção de 

sugestões, reclamações e elogios que não estavam satisfeitas quanto a esse ponto, 

falando diretamente que a len

questão também foi significativamente maior que de todas as outras,

superior a 2,5, indicando que os clientes que chegaram a respondê

opiniões bem diversas, que alguns marcaram satisfa

outros marcaram que não estão satisfeitos com o sabor

 

 Acima é apresentado um gráfico que ilustra o nível de satisfação (em 

porcentagem) em relação a cada uma das perguntas do bloco de satisfação com os 

alimentos oferecidos pelo restaurante. Vale ressaltar que nenhum dos tópicos desse 
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Vale destacar que o questionamento sobre o “sabor da lentilha” teve um 

menor de respondentes, próximo à metade do número de 

respondentes das outras questões do bloco, o que indica que a maioria das pessoas 

a. Assim, apesar de a satisfação ter ficado em torno de 80% vários 

dos clientes que optaram por não responder essa questão indicaram na seção de 

sugestões, reclamações e elogios que não estavam satisfeitas quanto a esse ponto, 

falando diretamente que a lentilha poderia ser melhorada. O desvio padrão dessa 

questão também foi significativamente maior que de todas as outras,

indicando que os clientes que chegaram a respondê

opiniões bem diversas, que alguns marcaram satisfação máxima enquanto que 

outros marcaram que não estão satisfeitos com o sabor da lentilha.

Gráfico 7 – Satisfação com os alimentos 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Acima é apresentado um gráfico que ilustra o nível de satisfação (em 
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alimentos oferecidos pelo restaurante. Vale ressaltar que nenhum dos tópicos desse 
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Vale destacar que o questionamento sobre o “sabor da lentilha” teve um 

metade do número de 

respondentes das outras questões do bloco, o que indica que a maioria das pessoas 

a. Assim, apesar de a satisfação ter ficado em torno de 80% vários 

dos clientes que optaram por não responder essa questão indicaram na seção de 

sugestões, reclamações e elogios que não estavam satisfeitas quanto a esse ponto, 

tilha poderia ser melhorada. O desvio padrão dessa 

questão também foi significativamente maior que de todas as outras, tendo sido 

indicando que os clientes que chegaram a respondê-la tinham 

ção máxima enquanto que 

ha. 

 

Acima é apresentado um gráfico que ilustra o nível de satisfação (em 

porcentagem) em relação a cada uma das perguntas do bloco de satisfação com os 

alimentos oferecidos pelo restaurante. Vale ressaltar que nenhum dos tópicos desse 
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grupo teve a satisfação abaixo de 70% e, que a satisfação geral em relação aos 

alimentos foi de 80%. 

 

 

5.2.2.2 Satisfação com as bebidas 

 

 

 O segundo bloco de questões diz respeito à satisfação com as bebidas que 

são servidas no restaurante. O mesmo era composto de cinco perguntas e, da 

mesma forma que o bloco anterior, possuía ao final uma pergunta relativa à 

satisfação geral dos clientes com relação ao tema do bloco. 

 A seguir é apresentada a tabela com os resultados obtidos neste bloco de 

perguntas. 

 

Tabela 8 – Satisfação com as bebidas 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Sabor dos sucos 5,3 2,57 86,6 64 
Variedade de bebidas não alcoólicas 5,3 2,42 86,5 71 
Variedade de sucos 4,8 2,44 76,3 64 
Variedade de bebidas alcoólicas 4,1 1,93 62,4 17 
Satisfação geral com as bebidas 5,2 2,10 83,1 77 
  Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

 Neste grupo de questões se pode perceber que a satisfação com o “sabor dos 

sucos” foi o que obteve a satisfação mais alta, de 86,6%, seguido pela “variedade de 

bebidas não alcoólicas, que teve a satisfação em 86,5%, ambos com uma média de 

5,3 na escala. 

 Assim como no bloco anterior este bloco teve uma questão que os clientes 

optaram por não responder, neste caso, isso aconteceu com a “variedade de 

bebidas alcoólicas”, neste caso nem 20% dos clientes responderam a essa questão 

e o nível de satisfação ficou em apenas 62,4%. O restaurante não tem por prática 

servir bebidas alcoólicas, porém no verão, a pedido dos clientes, acaba servindo 

cerveja. Percebe-se que os clientes estão insatisfeitos com a falta de opções. 

Durante as entrevistas em profundidade, um cliente ressaltou que seria muito bom 

caso tivesse uma opção de taça de vinho com preço acessível para o inverno. 



 

Vale destacar que os desvios padrão deste grupo foram bem elevados, o que 

demonstra que os clientes tiveram opiniões bastante diversas sobre todas as 

questões deste bloco. Além disso, muitos clientes optaram pela opção “não posso 

opinar” ou simplesmente deixaram em bran

que muitos clientes não bebem nada durante o almoço.

 Abaixo é apresentado o gráfico que ilustra a satisfação dos clientes com os 

tópicos abordados neste bloco de questões.

 No gráfico é possível verificar que apenas 

satisfação com a “variedade de bebidas alcoólicas”

relativos às bebidas. 

 

 

5.2.2.3 Satisfação com o atendimento

 

 

 O terceiro bloco de questões que foram propostas aos clientes

ao atendimento proporcionado no restaurante. Esse bloco é composto de doze 

questões e, da mesma forma que os anteriores, possui uma última questão q

respeito à satisfação geral quanto ao bloco.

só o atendimento mais tradicional, como garçons e caixa, mas sim todos os 

funcionários que de alguma forma têm algum contato com os clientes, como por 

exemplo, a pessoa que faz a reposição do 
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que os desvios padrão deste grupo foram bem elevados, o que 

demonstra que os clientes tiveram opiniões bastante diversas sobre todas as 

questões deste bloco. Além disso, muitos clientes optaram pela opção “não posso 

opinar” ou simplesmente deixaram em branco as questões do bloco, demonstrando 

que muitos clientes não bebem nada durante o almoço. 

Abaixo é apresentado o gráfico que ilustra a satisfação dos clientes com os 

tópicos abordados neste bloco de questões. 

 

Gráfico 8 – Satisfação com as bebidas 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

No gráfico é possível verificar que apenas o quão mais baixo foi o nível de 

“variedade de bebidas alcoólicas” em relação aos demais tópicos 

Satisfação com o atendimento 

O terceiro bloco de questões que foram propostas aos clientes

ao atendimento proporcionado no restaurante. Esse bloco é composto de doze 

questões e, da mesma forma que os anteriores, possui uma última questão q

respeito à satisfação geral quanto ao bloco. Buscou-se analisar nesta dimensão não 

só o atendimento mais tradicional, como garçons e caixa, mas sim todos os 

funcionários que de alguma forma têm algum contato com os clientes, como por 

oa que faz a reposição do buffet e a que trabalha na balança;

Satisfação %

Sabor dos sucos
Variedade de bebidas não alcoólicas Variedade de bebidas alcoólicas
Satisfação geral com as bebidas

81 

que os desvios padrão deste grupo foram bem elevados, o que 

demonstra que os clientes tiveram opiniões bastante diversas sobre todas as 

questões deste bloco. Além disso, muitos clientes optaram pela opção “não posso 

co as questões do bloco, demonstrando 

Abaixo é apresentado o gráfico que ilustra a satisfação dos clientes com os 

 

o quão mais baixo foi o nível de 

em relação aos demais tópicos 

O terceiro bloco de questões que foram propostas aos clientes, diz respeito 

ao atendimento proporcionado no restaurante. Esse bloco é composto de doze 

questões e, da mesma forma que os anteriores, possui uma última questão que diz 

se analisar nesta dimensão não 

só o atendimento mais tradicional, como garçons e caixa, mas sim todos os 

funcionários que de alguma forma têm algum contato com os clientes, como por 

e a que trabalha na balança; 

Variedade de bebidas alcoólicas
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 A seguir é apresentada a tabela que ilustra os resultados obtidos nesse bloco 

de questões. 

 

Tabela 9 – Satisfação com o atendimento 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Capacidade dos funcionários em compreender o que você precisa 5,4 1,68 87,2 89 
Simpatia dos garçons 5,2 1,12 83,2 99 
Experiência dos garçons 5,1 1,65 82,7 89 
Presteza e agilidade da pessoa da balança 5,1 1,27 82,1 97 
Antecipação dos funcionários às suas necessidades 5,0 1,74 79,3 89 
Agilidade das pessoas do caixa 4,9 1,57 78,1 94 
Simpatia da pessoa que faz a reposição do buffet 4,9 2,30 77,8 72 
Simpatia das pessoas do caixa 4,9 1,53 77,0 94 
Tempo de espera das bebidas 4,8 2,10 75,4 92 
Simpatia da pessoa da balança 4,8 1,43 75,2 96 
Presteza e agilidade da pessoa que faz a reposição do buffet 4,8 1,89 75,1 81 
Satisfação geral com o atendimento 5,0 0,99 79,6 96 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

 Neste grupo de questões o tópico que merece destaque é o atributo relativo à 

“capacidade dos funcionários em compreender o que você precisa”, este tópico 

obteve uma satisfação de 87,2% e uma média de 5,4. Acredita-se que esta média 

alta se deve ao fato da maioria dos clientes serem frequentadores assíduos do 

restaurante a ponto de os garçons já saberem qual bebida eles desejam e levaram 

até a mesa sem terem que solicitar, por exemplo. A simpatia dos garçons também 

ficou com boa avaliação pelos clientes, com média 5,2 obteve um desvio padrão 

bastante baixo, demonstrando que é unânime entre os clientes o fato de os garçons 

serem simpáticos. 

 Merece destaque a questão relativa ao “tempo de espera das bebidas”, 

obteve uma média de 4,8, bastante baixa e apresentou um desvio padrão de 2,18, 

esse fato é devido às respostas bastante diversas dos entrevistados. Nesse caso 

acredita-se que isso ocorreu, pois os clientes que vão frequentemente ao 

restaurante já têm suas bebidas servidas ao chegarem às suas mesas, pelo fato de 

os garçons já saberem o que eles vão beber, enquanto que, os clientes que variam 

suas bebidas, ou clientes menos assíduos, tendem a esperar muito para receberem 

suas bebidas. Além disso, foi relatado pelos próprios funcionários e observado pela 

pesquisadora que muitas vezes os garçons demoram a ir atender as mesas, para 

entregar os pedidos e, até mesmo, esquecem-se dos pedidos dos clientes. Acredita-



 

se que o índice de insatisfação não tenha sido ainda maior, pelo simples fato de que 

os clientes gostam muito dos garçons, sendo assim, não sentem

reclamar sobre os mesmos.

Outros dois atributos que obtiveram destaque negativo foram “presteza e 

agilidade da pessoa que faz a reposição do Buffet” e “simpatia da pessoa da 

balança”, ambos tiveram satisfação em torno

bastante negativo, tendo em vista o quanto os clientes do restaurante valorizam o 

bom atendimento, conforme relatado em todas as entrevistas em profundidade.

 Abaixo segue o gráfico que 

questões relativas ao atendimento.

 

Gráfico 

 

 Observa-se neste gráfico que nenhuma das perguntas obt

abaixo dos 75%, tendo 3 (três) tópicos, já ressaltados anteriormente ficado neste 

limite.  
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se que o índice de insatisfação não tenha sido ainda maior, pelo simples fato de que 

tam muito dos garçons, sendo assim, não sentem

reclamar sobre os mesmos. 

Outros dois atributos que obtiveram destaque negativo foram “presteza e 

agilidade da pessoa que faz a reposição do Buffet” e “simpatia da pessoa da 

ambos tiveram satisfação em torno de 75%, o que pode ser considerado 

bastante negativo, tendo em vista o quanto os clientes do restaurante valorizam o 

bom atendimento, conforme relatado em todas as entrevistas em profundidade.

Abaixo segue o gráfico que ilustra a satisfação dos clientes 

s ao atendimento. 

Gráfico 9 – Satisfação com o atendimento 

Fonte: elaborado pela autora. 

se neste gráfico que nenhuma das perguntas obt

abaixo dos 75%, tendo 3 (três) tópicos, já ressaltados anteriormente ficado neste 
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se que o índice de insatisfação não tenha sido ainda maior, pelo simples fato de que 

tam muito dos garçons, sendo assim, não sentem-se à vontade para 

Outros dois atributos que obtiveram destaque negativo foram “presteza e 

agilidade da pessoa que faz a reposição do Buffet” e “simpatia da pessoa da 

de 75%, o que pode ser considerado 

bastante negativo, tendo em vista o quanto os clientes do restaurante valorizam o 

bom atendimento, conforme relatado em todas as entrevistas em profundidade. 

ilustra a satisfação dos clientes com o bloco de 

 

se neste gráfico que nenhuma das perguntas obteve uma satisfação 

abaixo dos 75%, tendo 3 (três) tópicos, já ressaltados anteriormente ficado neste 

Presteza e agilidade da pessoa que faz a reposição do buffet

Capacidade dos funcionários em compreender o que você precisa
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5.2.2.4 Satisfação com o preço 

 

 

 Este bloco de questões tem por objetivo analisar a satisfação dos 

entrevistados com os preços praticados no restaurante e é composto por sete 

perguntas, sendo a última relativa à satisfação geral com o tópico. Abaixo segue a 

tabela com os resultados obtidos neste tópico. 

 

Tabela 10 – Satisfação com o preço 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Opção de promoção para determinados horários 4,9 2,40 78,3 71 
Preço do buffet a quilo 4,3 1,35 66,2 97 
Preço do buffet livre 4,3 1,59 66,2 93 
Preço dos refrigerantes/água 4,2 1,73 64,1 83 
Preço dos sucos 4,1 2,19 62,4 68 
Preço da porção de sopa 3,8 2,17 55,8 52 
Satisfação geral com o preço 4,3 1,32 66,8 97 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

 Vale destacar que neste bloco de questões o resultado que causaria maior 

satisfação nos clientes seria a “opção de promoção para determinados horários”, 

que teve uma média de 4,8. Todavia observa-se que muitos clientes não opinaram 

sobre este tópico, e ainda, que o desvio padrão foi bastante alto. Imagina-se que 

isso possa ter ocorrido por falta de boa comunicação, talvez muitos clientes não 

saibam nada quanto à promoção e ainda que alguns clientes estão extremamente 

satisfeitos com a promoção e que outros não gostam dos moldes da mesma. Um 

fato que pode causar insatisfação é de ter sido observado pela pesquisadora que 

algumas vezes acaba sendo cobrado o valor normal nos horários promocionais, por 

esquecimento da pessoa que atende no caixa.  

Fora esta questão todos os outros temas abordados com relação ao preço 

tiveram uma satisfação que ficou entre 55% e 66%, satisfação consideravelmente 

menor do que a apresentada nos outros blocos de questões apresentados até então. 

 O “preço da porção de sopa” foi o questionamento que obteve a menor média 

neste bloco, ficando com uma média de 3,7 e a satisfação em 54,4% e também o 

menor número de respondentes, demonstrando que poucos clientes optam por 

tomar sopa, ao menos na modalidade de buffet a quilo, onde a sopa é cobrada à 



 

parte. A insatisfação também pode ocorrer por conta de má comunicação, nas 

entrevistas observou-se que muitos clientes pensavam que a sopa era cobrada à 

parte, mesmo quando consumido o 

entrevistas, foi feito um novo cartaz explicando que a sopa poderia ser consumida à 

vontade no buffet livre, mas ainda assim, é possível que ainda haja clientes que 

pensam que a sopa é sempre à parte.

 Abaixo segue o gráfico que ilustra os resultados obtidos quanto a satisfação 

neste bloco de questões.

 

 

 Como destacado anteriormente

de promoção para determinados horários” causaria uma maior satisfação nos 

clientes, uma vez que todos os outros questionamentos ficaram com a satisfação 

inferior a 66%. Este foi o bloco de questões com o menor ní

além de demonstrar que muitos clientes não estão satisfeitos com o preço, pode ser 

reflexo do fato de os clientes temerem responder que estão satisfeitos e que assim o 

preço seja aumentado. 
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A insatisfação também pode ocorrer por conta de má comunicação, nas 

se que muitos clientes pensavam que a sopa era cobrada à 

parte, mesmo quando consumido o buffet livre. Após esta verificação nas 

novo cartaz explicando que a sopa poderia ser consumida à 

livre, mas ainda assim, é possível que ainda haja clientes que 

pensam que a sopa é sempre à parte. 

Abaixo segue o gráfico que ilustra os resultados obtidos quanto a satisfação 

ste bloco de questões. 

Gráfico 10 – Satisfação com o preço 

Fonte: elaborado pela autora. 

Como destacado anteriormente, o gráfico deixa claro que somente a “opção 
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Este foi o bloco de questões com o menor nível de satisfação. Isto
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A insatisfação também pode ocorrer por conta de má comunicação, nas 

se que muitos clientes pensavam que a sopa era cobrada à 

livre. Após esta verificação nas 

novo cartaz explicando que a sopa poderia ser consumida à 

livre, mas ainda assim, é possível que ainda haja clientes que 

Abaixo segue o gráfico que ilustra os resultados obtidos quanto a satisfação 

 

o gráfico deixa claro que somente a “opção 

de promoção para determinados horários” causaria uma maior satisfação nos 

clientes, uma vez que todos os outros questionamentos ficaram com a satisfação 

vel de satisfação. Isto, 

que muitos clientes não estão satisfeitos com o preço, pode ser 

reflexo do fato de os clientes temerem responder que estão satisfeitos e que assim o 
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5.2.2.5 Satisfação com a estrutura física 

 

 

 O quinto bloco de questões abordou a satisfação dos clientes quanto à 

estrutura do restaurante, abordando tópicos como o conforto, layout, etc. Para este 

bloco foram formuladas dez questões, sendo a última relativa à satisfação geral com 

a estrutura. 

 Abaixo segue a tabela com os resultados alcançados quanto à estrutura física 

do restaurante. 

 

Tabela 11 – Satisfação com a estrutura física 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Facilidade de acesso a pé 5,6 1,71 91,8 93 
Facilidade de acesso com transporte coletivo 5,1 2,74 82,6 39 
Decoração 5,0 1,18 80,8 100 
Espaço para fumantes 5,0 2,38 79,1 22 
Conforto do layout do segundo andar 4,7 1,84 74,5 87 
Conforto do mobiliário 4,6 1,23 71,9 101 
Conforto do layout do primeiro andar 4,4 1,47 67,6 98 
Espaço do buffet 4,4 1,39 67,0 100 
Banheiros 4,3 2,36 66,9 58 
Facilidade de acesso com carro 3,6 2,37 52,7 44 
Satisfação geral com a estrutura  4,7 1,27 73,9 95 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

 Cabe ressaltar neste bloco a “facilidade de acesso a pé”, que obteve 

satisfação de 91,8%, tal dado é consequência de a maioria dos clientes morarem ou 

trabalharem perto do restaurante.  Por outro lado a “facilidade de aceso de carro” foi 

o tópico que obteve o menor grau de satisfação neste bloco, com 52,7% de 

satisfação. Isto se deve ao fato de grande parte dos clientes que se deslocam de 

carro até o restaurante terem reclamado nas entrevistas em profundidade e na parte 

destinada a sugestões, reclamações e elogio, que o restaurante não possui 

convênio com nenhum estacionamento. Tendo sido dito por uma das entrevistas 

que, inclusive, já quase deixou de seguir almoçando no Café na Paleta por falta de 

lugar onde estacionar seu carro. 

 Não só a facilidade de acesso com carro obteve destaque negativo, o espaço 

do Buffet, os banheiros e o conforto do layout do primeiro andar, também 

apresentaram satisfação baixa relativamente aos outros atributos avaliados. 



 

 O tópico que abordou a sa

apresentou uma satisfação relativamente alta, tendo tido um pequeno número de 

respondentes. O número de clientes fumantes não é alto, sendo que os fumantes 

dão grande importância ao espaço

inclusive tendo sido falado sobre isto durante as entrevistas em profundidade.

 Abaixo segue o gráfico que ilustra o grau de satisfação dos clientes com os 

questionamentos do bloco da estrutura física do restaurante.
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 Neste gráfico o dado que chama atenção é justamente a “facilidade de acesso 

com carro”, que é significativamente menor do que todos outros tópicos do bloco

que possui grau de satisfação apenas um pouco superior a 50%

possível verificar que os clientes também não estão muito satisfeitos com os 

banheiros, com o conforto no primeiro andar e com a estrutura do lugar em geral.
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O tópico que abordou a satisfação em relação ao espaço para fumantes 

apresentou uma satisfação relativamente alta, tendo tido um pequeno número de 

respondentes. O número de clientes fumantes não é alto, sendo que os fumantes 

dão grande importância ao espaço, onde podem almoçar e fumar ao mesmo tempo, 

inclusive tendo sido falado sobre isto durante as entrevistas em profundidade.

Abaixo segue o gráfico que ilustra o grau de satisfação dos clientes com os 

questionamentos do bloco da estrutura física do restaurante. 

Gráfico 11 – Satisfação com a estrutura física 

Fonte: elaborado pela autora. 

Neste gráfico o dado que chama atenção é justamente a “facilidade de acesso 

com carro”, que é significativamente menor do que todos outros tópicos do bloco

que possui grau de satisfação apenas um pouco superior a 50%

possível verificar que os clientes também não estão muito satisfeitos com os 

banheiros, com o conforto no primeiro andar e com a estrutura do lugar em geral.
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tisfação em relação ao espaço para fumantes 

apresentou uma satisfação relativamente alta, tendo tido um pequeno número de 

respondentes. O número de clientes fumantes não é alto, sendo que os fumantes 

umar ao mesmo tempo, 

inclusive tendo sido falado sobre isto durante as entrevistas em profundidade. 

Abaixo segue o gráfico que ilustra o grau de satisfação dos clientes com os 

 

Neste gráfico o dado que chama atenção é justamente a “facilidade de acesso 

com carro”, que é significativamente menor do que todos outros tópicos do bloco e 

que possui grau de satisfação apenas um pouco superior a 50%. Fora isso é 

possível verificar que os clientes também não estão muito satisfeitos com os 

banheiros, com o conforto no primeiro andar e com a estrutura do lugar em geral. 
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5.2.2.6 Satisfação com a limpeza e a higiene 

 

 

O sexto e último bloco de questões destinado à satisfação objetivou analisar a 

satisfação dos clientes quanto à limpeza e a higiene do restaurante e foi composto 

de cinco perguntas. 

 Segue abaixo a tabela que sintetiza os resultados obtidos neste bloco de 

questões. 

 

Tabela 12 – Satisfação com a limpeza/higiene 

Atributos Média DP 
Satisfação 

% 
n 

Limpeza dos talheres, copos e louças 5,5 0,70 89,9 101 
Limpeza das mesas 5,3 0,85 86,7 101 
Limpeza dos banheiros 5,3 2,69 86,1 62 

Material de higiene nos banheiros (sabonete, toalhas, etc) 5,2 2,72 84,6 56 
Satisfação geral com a limpeza/higiene 5,3 1,10 86,7 98 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

  

 Neste grupo de questões é possível perceber que todos os tópicos tiveram 

um nível de satisfação bastante alto e semelhante, tendo ficado a média das 

respostas entre 5,2 e 5,5 para a dimensão limpeza/higiene.  

O tópico que teve o maior grau de satisfação é o que trata da “limpeza dos 

talheres, copos e louças”, com uma satisfação de quase 90%. A limpeza dos 

talheres, louças e copos já havia sido bastante elogiada nas entrevistas em 

profundidade. O atributo que teve menor satisfação foi o que trata do “material de 

higiene nos banheiros”, com uma satisfação de 83,8%. Os clientes que marcaram 

que de alguma forma estavam insatisfeitos com o material de higiene dos banheiros, 

possivelmente são aqueles clientes que almoçam no segundo piso, onde no 

banheiro são usadas toalhas de pano e sabonete em barra. No banheiro do primeiro 

andar, assim como na pia existente na entrada do restaurante, onde os clientes 

podem lavar as mãos, são utilizadas toalhas de papel e sabonete líquido. Tal 

reclamação já tinha sido explanada nas entrevistas em profundidade, sendo citado 

por um entrevistado que tal material seria anti-higiênico e deveria ser trocado por 

toalhas de papel para secar as mãos e sabonete líquido para limpá-las. 



 

 Segue abaixo o gráfico que ilustra a satisfação dos entrevist

limpeza e higiene. 

Gráfico 

 O gráfico apenas corrobora o que foi dito anteriormente, de que a satisfação 

dos clientes quanto aos tópicos deste 

de satisfação bastante parecido

 

 

5.2.2.7 Satisfação geral 

 

 

 O último tópico abordado foi relativo à satisfação geral dos clientes quanto ao 

restaurante. 

 Abaixo segue o gráfico 

a satisfação geral com cada um

questionário (alimentos, bebidas, atendimento, preço, estrutura, limpeza/higiene)

conjuntamente com a satisfação
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Segue abaixo o gráfico que ilustra a satisfação dos entrevist

 

Gráfico 12 – Satisfação com a limpeza/higiene 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

O gráfico apenas corrobora o que foi dito anteriormente, de que a satisfação 

dos clientes quanto aos tópicos deste grupo de questões terem alcançado um nível 

de satisfação bastante parecido entre si. 

 

O último tópico abordado foi relativo à satisfação geral dos clientes quanto ao 

gráfico comparativo da satisfação. Neste gráfico encontra

com cada uma das dimensões abordadas anteriormente no 

(alimentos, bebidas, atendimento, preço, estrutura, limpeza/higiene)

a satisfação geral com o Café na Paleta. 
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Segue abaixo o gráfico que ilustra a satisfação dos entrevistados quanto a 

 

O gráfico apenas corrobora o que foi dito anteriormente, de que a satisfação 

grupo de questões terem alcançado um nível 

O último tópico abordado foi relativo à satisfação geral dos clientes quanto ao 

. Neste gráfico encontra-se 

a das dimensões abordadas anteriormente no 

(alimentos, bebidas, atendimento, preço, estrutura, limpeza/higiene), 

Material de higiene nos banheiros (sabonete, toalhas, etc)



 

 

Ainda que não tenha sido citado nem pelos funcionários, nem pela gestora 

como ponto forte do restaurante, a limpeza e higiene foram o tópico de satisfação 

geral que obteve maior êxito. Poucos clientes fizeram alusão sobre este tópico nas 

entrevistas em profundidade, o que demonstra que talvez este seja um item 

essencial para os mesmos, mas que não pensam conscientemente sobre isto na 

hora de escolher um lugar onde comer. 

As bebidas obtiveram um alto nível de satisfação, demonstrando que apesar 

de muitos clientes não beberem nada enquanto almoçam, os que bebem encontram

se satisfeitos. A satisfação geral com os alimentos e com o atendimento ficou em um 

nível bastante semelhante, inclusive, com a satisfação geral com o Café na Paleta.

O preço e a estrutura física foram as dimensões com menores índices de satisfação.

 

 

5.2.3 Dados levantados em relação à lealdade, confiança e valor 

 

 

 O último grupo de questões abordou a lealdade, 

clientes e foi composto de nove questões

dos entrevistados em relação ao restaurante. 

 Segue abaixo a tabela com os resultados relativos a esse bloco de questões.
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Gráfico 13 – Índices de satisfação geral 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda que não tenha sido citado nem pelos funcionários, nem pela gestora 

como ponto forte do restaurante, a limpeza e higiene foram o tópico de satisfação 

geral que obteve maior êxito. Poucos clientes fizeram alusão sobre este tópico nas 

fundidade, o que demonstra que talvez este seja um item 

essencial para os mesmos, mas que não pensam conscientemente sobre isto na 

hora de escolher um lugar onde comer.  

As bebidas obtiveram um alto nível de satisfação, demonstrando que apesar 

ientes não beberem nada enquanto almoçam, os que bebem encontram

A satisfação geral com os alimentos e com o atendimento ficou em um 

nível bastante semelhante, inclusive, com a satisfação geral com o Café na Paleta.

sica foram as dimensões com menores índices de satisfação.

.2.3 Dados levantados em relação à lealdade, confiança e valor 

O último grupo de questões abordou a lealdade, a confiança e

foi composto de nove questões, tendo por objetivo medir as expectativas 

dos entrevistados em relação ao restaurante.  

Segue abaixo a tabela com os resultados relativos a esse bloco de questões.
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Ainda que não tenha sido citado nem pelos funcionários, nem pela gestora 

como ponto forte do restaurante, a limpeza e higiene foram o tópico de satisfação 

geral que obteve maior êxito. Poucos clientes fizeram alusão sobre este tópico nas 

fundidade, o que demonstra que talvez este seja um item 

essencial para os mesmos, mas que não pensam conscientemente sobre isto na 

As bebidas obtiveram um alto nível de satisfação, demonstrando que apesar 

ientes não beberem nada enquanto almoçam, os que bebem encontram-

A satisfação geral com os alimentos e com o atendimento ficou em um 

nível bastante semelhante, inclusive, com a satisfação geral com o Café na Paleta. 

sica foram as dimensões com menores índices de satisfação. 

.2.3 Dados levantados em relação à lealdade, confiança e valor  

confiança e o valor para os 

por objetivo medir as expectativas 

Segue abaixo a tabela com os resultados relativos a esse bloco de questões. 
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Tabela 13 – Lealdade, confiança e valor 

Atributos Média DP 
Concord. 

% 
n 

Eu pretendo continuar almoçando no Café na Paleta 5,2 0,90 84,2 100 
Eu recomendaria o Café na Paleta a um amigo 5,3 0,90 86,1 101 
Eu diria coisas positivas do Café na Paleta a outras pessoas 5,3 1,05 86,4 100 

Eu considero o Café na Paleta como a minha primeira 
preferência quando escolho um lugar para almoçar 4,4 1,51 68,2 100 

Continuarei sendo cliente do Café na Paleta por um longo prazo 5,0 1,50 80,4 94 
Vir ao Café na Paleta sempre atende minhas expectativas 4,8 1,15 76,6 100 

Com base no que eu pago, considero comer no Café na Paleta 
um ótimo negócio 4,5 1,18 69,8 100 

Pelo esforço envolvido em almoçar no Café na Paleta, eu diria 
que comer aqui realmente vale a pena 4,8 1,39 75,2 91 
Continuarei sendo leal ao Café na Paleta 4,8 1,28 76,5 97 

Fonte: elaborado pela autora, com base em questionários aplicados em outubro de 2011. 

 

 Dessa tabela é possível inferir que os clientes, de uma maneira geral, gostam 

e recomendariam o restaurante, uma vez que as médias neste bloco ficaram em 

torno de 5. Porém, vale destacar que, para muitos o restaurante não é a primeira 

opção ao escolherem um lugar para almoçar, uma vez que a média desta questão 

ficou em 4,4, este fato demonstra que possivelmente muitos clientes comam no 

restaurante por questões de facilidade de acesso ou por influência de colegas de 

trabalho que gostam muito do restaurante, tendo em vista que muitos clientes 

almoçam em grupos de seis ou mais pessoas. 

Os três primeiros tópicos (“eu pretendo continuar almoçando no Café na 

Paleta”, “eu recomendaria o Café na Paleta a um amigo” e “eu diria coisas positivas 

do Café na Paleta a outras pessoas”) foram os com maiores níveis de satisfação 

deste bloco, com médias entre 5,2 e 5,3, tiveram desvio padrão baixo entre 0,90 e 

1,05, comprovando que todos os clientes pensam de maneira semelhante. 

 Também é possível verificar que a média de o restaurante ser considerado 

como um ótimo negócio também foi um pouco baixa, ficando com 4,5, o que pode 

indicar que os clientes gostariam que o preço fosse mais baixo, dado esse 

corroborado pelos dados encontrados no bloco de questões relativas ao preço, onde 

satisfação. 

 Abaixo segue o gráfico ilustrando os resultados encontrados neste bloco de 

questões. 

 



 

 

 Neste gráfico se observa claramente a dissimilaridade das questões “eu 

considero o Café na Paleta como a minha primeira preferência quando escolho um 

lugar para almoçar” e “com base no que eu pago, considero comer no Café na 

Paleta um ótimo negócio” em relação às outras, em que a média de concordância foi 

bastante mais alta. 

Chegado ao fim o capítulo de análise dos resultados, o próximo capítulo 

tratará das conclusões da pesquisa.
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Fonte: elaborado pela autora. 

se observa claramente a dissimilaridade das questões “eu 

considero o Café na Paleta como a minha primeira preferência quando escolho um 

lugar para almoçar” e “com base no que eu pago, considero comer no Café na 

negócio” em relação às outras, em que a média de concordância foi 

Chegado ao fim o capítulo de análise dos resultados, o próximo capítulo 

tratará das conclusões da pesquisa. 
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se observa claramente a dissimilaridade das questões “eu 

considero o Café na Paleta como a minha primeira preferência quando escolho um 

lugar para almoçar” e “com base no que eu pago, considero comer no Café na 

negócio” em relação às outras, em que a média de concordância foi 

Chegado ao fim o capítulo de análise dos resultados, o próximo capítulo 

Eu considero o Café na Paleta como a minha primeira preferência quando escolho um lugar 

Com base no que eu pago, considero comer no Café na Paleta um ótimo negócio

Pelo esforço envolvido em almoçar no Café na Paleta, eu diria que comer aqui realmente vale 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 

Este trabalho teve como objetivo medir o nível de satisfação dos clientes do 

Café na Paleta, bem como seu nível de fidelidade, visando munir a gestora de 

informações úteis a melhor gestão do restaurante. Para atingir este objetivo, foram 

realizadas entrevistas em profundidade com a gestora, funcionários e clientes. Da 

análise destas entrevista se descobriram quais são os atributos que influenciam nos 

níveis de satisfação, de maneira a ter elementos para a criação de um questionário. 

Posteriormente foi aplicado o questionário a cento e um clientes, após tabulados os 

dados em Excel, foram feitas inferências estatísticas e confeccionadas tabelas e 

gráficos, de forma a deixar mais claro as informações obtidas. 

Primeiramente, cumpre descrever os clientes do Café na Paleta. Falaremos 

neste tópico sobre os itens abordados na seção “caracterização do respondente” do 

questionário aplicado. Relativamente ao sexo, mais de 70% dos clientes são 

mulheres. A faixa etária pode ter sido um pouco destorcida, tendo em vista que 

muitas mulheres de mais idade não responderam este questionamento, cerca de 

10% dos questionários respondidos não continham a idade do respondente. De 

acordo com os dados levantados a idade média dos clientes é de 35 anos, mais de 

40% dos clientes possuem idade inferior a 30 anos, o que demonstra o 

desconhecimento da gestora quanto aos seus clientes, tendo em vista que relatou 

que quase não tinha clientes nesta faixa etária. Percebe-se que o público da Café na 

Paleta é bastante jovem, ao contrário do que se pensava. A segunda faixa etária 

com maior número de respondentes foi entre 31 e 45 anos, com quase 30% dos 

clientes. Em relação ao nível de escolaridade, observou-se o grande nível de 

escolaridade de todos os respondentes, quase 50% dos clientes possuem curso de 

pós-graduação completo e apenas 2% responderam ter nível de estudo inferior à 

graduação. Quanto ao nível de renda dos clientes, é bastante disperso, todos os 

grupos de faixa de renda tiveram um número considerável de respondentes. A média 

de salários mínimos mensais alcançada foi de 7,9.  

Uma questão problemática que apareceu já na caracterização dos 

respondentes foi quanto ao horário em que os clientes almoçam, mais de 70% dos 

clientes comem entre 12h00min e 13h00min e, apenas, 20% após as 13h00min. 
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Atualmente, o restaurante possuiu uma promoção em que, clientes que encerrarem 

sua conta até o meio dia, ou que chegarem após as 13h30min recebem desconto de 

10% sobre o valor da conta. Todavia, esta promoção tem se mostrado pouco 

eficiente, visto que, poucos clientes aderiram à promoção. O baixo nível de adesão 

pode dever-se ao fato de que 76% dos clientes trabalham próximo ao Café na Paleta 

e, muito provavelmente, devem ter que optar entre dois horários de almoço, ou entre 

12h00min e 13h00min, ficando impossibilitados de encerrar suas refeições até o 

meio dia, ou entre 13h00min e 14h00min, o que torna impossível que cheguem ao 

restaurante após as 13h30min. Dessa forma, a primeira sugestão de melhoria é de 

divulgar diretamente nas grandes empresas próximas (Vivo e Unimed) uma 

promoção em que os clientes recebessem um desconto significante, talvez 15%, 

caso fossem almoçar no intervalo entre 13h00min e 14h00min, poderia ser algo no 

sentido de que recebessem o desconto os clientes da empresa que fechassem a 

conta após as 13h45min, possibilitando que estivessem de volta ao trabalho as 

14h00min. Esta ação pode ser bastante eficaz, uma vez que, um grande problema 

que a gestora possui é com a estrutura física, incapaz de comportar um número 

maior de clientes nos horários de maior movimento. Outro fator relatado nas 

entrevistas, que pode influenciar negativamente no horário de almoço dos clientes, é 

falta de reposição do buffet após certo horário. Houve, inclusive, um cliente que 

contou já ter passado vergonha após ter convencido um amigo a conhecer o 

restaurante e, ao chegar por volta da 13h30min, ter o buffet completamente 

desfalcado. É possível que isso ocorresse por razão da gestora nos últimos meses 

não se encontrar no restaurante após as 13h30min, uma vez que vinha fazendo um 

estágio em nutrição após este horário. 

 Outra questão problema para alguns clientes é onde deixar seus carros 

enquanto almoçam no Café na Paleta. Aproximadamente 15% dos clientes atuais, 

não moram ou trabalham próximo ao restaurante. Para esses clientes, que se 

deslocam de carro para almoçar, é considerado um problema a falta de 

estacionamento conveniado. Este fato foi citado por mais de uma vez nas entrevistas 

em profundidade. Há clientes que já quase deixaram de almoçar no estabelecimento 

por não encontrar onde deixar o carro na rua e pensar ser muito caro pagar a 

integralidade do custo do estacionamento, mais gasolina para se deslocar, além do 

custo do almoço. Por este motivo, foi inserida no questionário uma questão a este 

respeito “facilidade de acesso com carro”. Foi comprovado no questionário que este 
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é um problema aos olhos de muitos clientes, o nível de satisfação foi de apenas 

52,7% e, mais uma vez, na parte destinada a sugestões, foi escrito pelos clientes 

que faz falta um estacionamento conveniado. Para resolver esta situação, 

recomenda-se buscar uma parceria com um dos estacionamentos próximos. O 

estacionamento, mediante o convênio, poderia oferecer um preço mais baixo para o 

período de uma hora e meia. Neste caso o estacionamento ofereceria um valor 

promocional aos clientes do Café na Paleta e, ao mesmo tempo, o restaurante 

poderia pagar uma parte deste valor para clientes que consumissem pelo menos um 

valor mínimo. Este valor poderia ser estipulado em R$ 14,90, atual valor do buffet 

livre. De forma que os clientes pagassem em torno de R$ 2,00 ou R$ 3,00 para 

deixar seus carros durante o período de almoço. 

 Partindo para a análise dos resultados do primeiro bloco de questões 

relativas à satisfação, observou-se que a questão da falta de variedade é um ponto 

negativo em relação a todos tipos de alimentos (saladas, pratos quentes, carnes e 

sobremesas). Em relação à variedade de salada, que obteve satisfação de apenas 

74,5%, foi um ponto que apareceu diversas vezes ao longo da pesquisa. A gestora 

havia falado que os clientes já reclamaram da falta de variedade e que ela, por sua 

vez, já tinha tentando melhor nesse aspecto diversificando. Já os clientes, citaram a 

falta de variedade em todas as possíveis formas: nas entrevistas em profundidade, 

marcando satisfação baixa no questionário e, ainda, escrevendo na parte de 

sugestões que a variedade de salada poderia ser aumentada. 

A variedade de pratos quentes, ainda que com baixo nível de satisfação, 77%, 

não foi citada por nenhum cliente nas entrevistas em profundidade, pelo contrário, 

quando questionados em relação à isto todos falaram que, ainda que o buffet não 

seja muito grande, estão satisfeitos com a variedade. Apenas um cliente escreveu 

no questionário que gostaria que o buffet fosse maior. Se possível aumentar o buffet 

acredita-se que todos clientes ficariam mais satisfeitos, entretanto, como para isso 

seria necessária uma grande reforma da casa onde encontra-se o restaurante, talvez 

não seja a primeira medida a ser tomada no intuito de melhor a satisfação. 

Em relação à variedade e qualidade das carnes, com nível de satisfação 

76,2%, podem ser ressaltados vários aspectos. Durante as entrevistas e no 

questionário, houve reclamações sobre o excesso de pratos com carne, sendo dito 

que poderia ser servido peixe mais vezes, de maneira a atender melhor àquelas 

pessoas que não comem carne vermelha e frango. Nas sugestões escritas nos 
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questionários, mais de uma vez, apareceu que deveria ser oferecida a opção comer 

as carnes sem molho – geralmente, todas as carnes, são servidas acompanhadas 

de algum molho – e que poderia ser servido mais grelhados. Além disso, nas 

entrevistas foi citado pelos clientes que algumas vezes a carne não era macia o 

suficiente, fato esse inadmissível para um restaurante com o preço do Café na 

Paleta. Sendo assim, sugere-se servir sempre uma opção de molho servido à parte, 

servir mais peixe e tomar cuidado com a qualidade da carne.   

A variedade de sobremesas obteve satisfação de 73,9%. As sobremesas 

foram elogiadas durante as entrevistas (inclusive pela gestora e funcionários), nos 

questionários e obtiveram um alto nível de satisfação. Nos questionários foi pedido 

pelos clientes que fosse oferecida uma opção de salada de frutas, por ser mais 

agradável para o verão e também mais light. Poderia ser oferecida, caso o espaço 

permita, além das três sobremesas diárias, que mudam todos os dias, uma quarta 

opção fixa, salada de frutas. 

Além da falta de variedade, outro atributo problema do bloco de questões 

“alimentos”, foi o sabor da lentilha. Ainda que com média relativamente alta, 82%, é 

baixa, se comparada á média obtida pelo sabor do feijão, 87%. A lentilha foi um 

tópico bastante discutido com os clientes, ao longo das entrevistas foi falado: “a 

lentilha é horrível”, “a lentilha é sem graça” e “...ponto fraco do restaurante? Hmm... 

a lentilha. Ao ponto de ter gente que não vai no restaurante nos dias em que é 

servida a lentilha”. Nos questionários também foi sugerido que a lentilha fosse 

melhorada. O problema foi que ninguém conseguiu dizer o que não é bom na 

lentilha. Por esta falta de informação, sugere-se que seja colocada uma urna onde 

esteja escrito algo como “deixe sua receita de lentilha que nós iremos testá-la”. Essa 

seria uma forma bem humorada de demonstrar aos clientes que o que eles pensam 

é levado em consideração.   

Ainda, quanto aos alimentos, um funcionário citou que a comida é muito boa, 

todavia, que por vezes a combinação de pratos escolhida pela gestora não agradava 

aos clientes. Dessa forma, aconselha-se sempre pedir sugestões aos funcionários 

quando for eleger os pratos que farão parte do cardápio. 

O bloco de questões relativas às bebidas obteve médias bastante altas, todas 

acima 76,3%, com exceção da satisfação com a variedade de bebidas alcoólicas, 

com nível de satisfação de 62,4%. O Café na Paleta não ter por tradição servir 

bebidas alcoólicas, mas, de acordo com a gestora, no verão acaba oferecendo 
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algumas cervejas a pedido dos clientes. Durante as entrevistas feitas com os 

clientes, foi falado que seria interessante se o restaurante oferecesse uma opção de 

taça de vinho, não muito elaborado, com preço acessível, para o inverno. Para 

melhorar a satisfação com as bebidas alcoólicas, recomenda-se que seja oferecida 

maior variedade de cervejas durante o verão, e que seja disponibilizada no inverno 

uma opção de vinho em taça. 

O atendimento, durante as entrevistas em profundidade feitas com a gestora 

e com os clientes sempre foi citado como diferencial, todos os clientes ressaltaram 

que se sentem entre amigos, que são muito bem atendidos, que os garçons levam 

as bebidas sem pedirem, além da sobremesa. Mesmo assim, alguns atributos do 

atendimento podem e devem, ser melhorados. Foi observado pela pesquisadora que 

nem todos os garçons sabem os preços das bebidas. O nível de satisfação com o 

“tempo de espera pelas bebidas” foi baixo 75,4%. Foi citado por um funcionário que 

os garçons muitas vezes demoram em ir atender os clientes e que, por vezes, 

esquecem-se dos pedidos dos mesmos. Outro ponto de baixa satisfação foi a 

“presteza e agilidade da pessoa que faz a reposição do buffet” e “agilidade da 

pessoa do caixa”, com nível de satisfação 75,1% e 78,1, respectivamente. Esta 

insatisfação demonstra que os clientes não possuem muito tempo para almoçar. 

Durante as entrevistas, foi citado por um cliente que a pessoa que faz a reposição 

do buffet  acaba “furando fila” e atrasando os clientes. A satisfação com a simpatia 

dos funcionários em geral, com exceção dos garçons, também foi um pouco baixa. 

Dessa forma, deve-se fazer um processo de conscientização dos funcionários em 

relação ao quanto os mesmos impactam na satisfação dos clientes, demonstrando 

que mesmo a pessoa que faz a reposição do buffet é percebida pelos mesmos. Da 

mesma forma, deve-se esclarecer aos garçons a importância de atender 

rapidamente os clientes e, se não for suficiente, talvez contratar mais um garçom. 

A satisfação com o preço foi o conjunto de questões com menor grau de 

satisfação. Pode-se concluir que grande parte da insatisfação é resultado do medo 

dos clientes em dizerem que o preço está satisfatório e que o mesmo seja 

aumentado novamente. Todavia, não se pode atribuir a apenas isto. Durante as 

entrevistas houve relatos de que muitas pessoas não vão ao café na Paleta por o 

considerarem muito caro, outro cliente relatou que, caso o preço subisse, poderia 

parar de frequentar o restaurante por influência de seus colegas de trabalho. Foi 

sugerido por um cliente que poderia ser feito um programa de fidelização, do tipo 
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almoço nove vezes e ganhe o décimo almoço. Esse tipo de promoção poderia ser 

implementado, mas com um complicador: a maior parte dos almoços servidos é na 

modalidade a quilo. Sendo assim, imagina-se mais eficaz, a opção de promoção já 

descrita no começo do capítulo, promoções para clientes das maiores empresas 

próximas que almocem após as 13h00min. Foi sugerido por um cliente que o café 

expresso fosse gratuito para os clientes que almoçam todos os dias no restaurante. 

Este tipo de promoção também não se mostra viável, devido ao alto preço do café. 

Entretanto, poderia ser feito algum tipo de venda antecipada dos cafés, por exemplo, 

pague 8 e beba 10. Vale destacar que, segundo a gestora e também funcionários, o 

preço praticado pode ser considerado baixo em função da qualidade dos 

ingredientes. Citam que, a maioria dos restaurantes que servem buffet não utilizam 

leite condensado puro, nem requeijão, que sempre colocam algum ingrediente 

adicional, como leite, farinha e maisena, para fazer render mais. 

O nível de satisfação com os atributos da estrutura física, de maneira geral 

não obtiveram índices muito elevados. O primeiro fato de insatisfação foi com o 

conforto do mobiliário, com 71,9%. O mobiliário não é padronizado, feito todo em 

madeira, possui mesas de todos os tipos e tamanhos. Dessa forma, as informações 

mais precisas sobre este tópico foi obtida nas entrevistas em profundidade, onde 

alguns clientes reclamaram da falta de espaço entre os pés da mesa e outros sobre 

as cadeiras serem muito baixas para algumas mesas. Nesse caso, sugere-se 

reavaliar o mobiliário, fazendo os ajustes possíveis como, por exemplo, trocar o tipo 

de pés de algumas mesas. 

Outro atributo preocupante é o conforto do layout do primeiro andar com nível 

de satisfação de 67,6%, bastante inferior à satisfação com o layout do segundo 

andar, 74,5%. Há muitos clientes que sequer conhecem o segundo andar, onde o 

espaço é muito maior e seguidamente, há espaço livre, enquanto os clientes buscam 

uma mesa no primeiro andar. Uma ação, não muito barata, mas talvez muito 

eficiente, seria colocar um segundo buffet no segundo andar, onde há uma sala 

fechada, utilizada pelos funcionários, mas sem muita serventia.  

O espaço do buffet, como já esperado, obteve baixo nível de satisfação, 67%. 

O espaço destinado para o buffet é bastante pequeno, além disso, o lugar onde se 

forma a fila para servir a comida, também é local de passagem dos garçons e da 

pessoa que faz a reposição do buffet visto que é onde se encontra o acesso mais 
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fácil à cozinha. É possível que, criando-se um segundo buffet no outro piso, 

diminuísse o número de clientes servindo-se neste espaço. 

Os banheiros também são motivo de insatisfação, com nível de satisfação em 

66,9%. A casa conta com dois banheiros, um no primeiro andar, ao lado da cozinha, 

onde para ir ter acesso os clientes enxergam a cozinha e outro grande e antigo no 

segundo andar. A gestora e os funcionários relatam ser um problema a localização 

do banheiro ao lado da cozinha, inclusive por questões de fiscalização. Ainda que 

uma ação cara, o Ideal seria fazer uma reforma na casa, de maneira a reformar os 

banheiros, inclusive trocando o lugar do banheiro pequeno.  

Quanto à satisfação com a facilidade de acesso com carro, foi o atributo mais 

preocupante em relação à estrutura, com apenas 52,7% de satisfação. Ao começo 

deste capítulo já foi dada uma sugestão de melhoria para este atributo: fazer um 

convênio com algum restaurante próximo. 

Finalmente, a limpeza e higiene demonstraram-se ser a dimensão avaliada 

com maior nível, todos os atributos avaliados receberam nível de satisfação acima 

de 84,6%. Ainda que, aparentemente, não haja com o que se preocupar nesta 

dimensão, é preciso ressalvar quanto a uma informação obtida durante as 

entrevistas em profundidade. Um cliente deu uma sugestão, que deve ser seguida, 

para melhorar a satisfação dos clientes: trocar as toalhas de pano por toalhas de 

papel e trocar o sabonete em barra por sabonete líquido, ambas as medidas visando 

aumentar a higiene.                                                

Da análise das questões relativas à lealdade, confiança e valor, percebe-se 

como ponto positivo que grande número de clientes pretende continuar almoçando 

no Café na Paleta, bem como, indicar e falar bem do mesmo para outras pessoas. 

Mas há também fatores preocupantes, muitos clientes não têm o Café na Paleta 

como a sua primeira preferência quando escolhe um lugar para almoçar, tendo 

ficado este tópico um nível de concordância de 68,2%. Outro ponto negativo foi o 

relativo baixo nível de concordância, 76,6%, quanto a questão “vir ao Café na Paleta 

sempre atende minhas expectativas”. É de extrema importância atender às 

expectativas dos clientes, visto que a satisfação é derivada da proximidade entre as 

expectativas e o desempenho percebido. O valor percebido talvez esteja sendo 

baixo em relação aos custos percebidos pelos clientes, já que o nível de 

concordância também foi baixo, 69,8%, para o tópico “com base no que eu pago, 

considero comer no Café na Paleta um ótimo negócio”.  Para melhorar a lealdade 
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dos clientes, é preciso satisfazê-los melhor, já que a lealdade surge de diversas 

experiências satisfatórias. 

Uma boa maneira de criar um nível de confiança maior por parte dos clientes 

seria divulgar os resultados desta pesquisa e, ao lado de cada ponto que obteve 

desempenho insatisfatório, escrever que atitude será tomada para melhorar. Ainda, 

nos tópicos em que não seja possível tomar nenhuma atitude rápida, como por 

exemplo, reformas nos banheiros, explicar o motivo de não fazer a reforma, mesmo 

que seja apenas monetário. Esta medida demonstrará aos clientes que suas 

opiniões foram importantes e, que serão tomadas providências para melhorar os 

atributos que lhes causa insatisfação. 

 

 

6.1 SÍNTESE DAS SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

 

Ao longo do capítulo de conclusões foram apresentadas as situações 

problemas encontradas no Café na Paleta. Essas conclusões foram tomadas com na 

análise dos resultados da pesquisa exploratória e também da quantitativa. Já foram 

apresentadas sugestões de melhoraria, todavia, a fim de sintetizar as sugestões 

oferecidas, foi elaborado o quadro a seguir exposto. 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA SUGESTÃO DE MELHORIA 

Apenas 20% dos 
almoços são servidos 

após as 13h00min 

Convênio com a vivo e a unimed, para que os clientes tenham descontos 
de 15%, ou mais, desde que encerrem a conta após as 13h45m. 

Ter maior cuidado para que a reposição do buffet seja feita 
adequadamente em todos os horários 

15% dos clientes não 
moram nem trabalham 
perto e não tem onde 
estacionar enquanto 

almoçam 

Faz um convênio com algum estacionamento perto, onde o 
estacionamento ofereça um preço mais acessível aos clientes do Café 

na Paleta e que, além disso, o restaurante pague uma parte do 
estacionamento para àqueles clientes que consumam pelo menos um 

buffet livre. 

Quadro 7 - Resumo das sugestões de melhoria 

Fonte: elaborado pela autora. 

(continua) 
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SITUAÇÃO PROBLEMA SUGESTÃO DE MELHORIA 

Variedade de saladas Aumentar e diversificar as saladas servidas 

Variedade e qualidade 
das carnes 

Tomar maior cuidado com a qualidade da carne; servir mais peixe; servir 
sempre uma opção sem molho. 

Variedade de 
sobremesas Incluir uma quarta opção fixa de sobremesa: salada de frutas. 

Sabor da lentilha Colocar uma urna para que os clientes depositem suas sugestões de 
receitas de lentilha 

Combinação do cardápio Sempre pedir auxílio dos funcionários na hora de elaborar o cardápio 

Bebidas alcoólicas Oferecer uma variedade maior de cervejas e uma opção de vinho em 
taça, com preço acessível, no inverno. 

Tempo de espera das 
bebidas 

Conscientizar os garçons da importância de servir rapidamente, ou 
ainda, contratar mais um garçom. 

Falta de simpatia dos 
funcionários 

Conscientizar os funcionários de que todos, inclusive a pessoa que faz a 
reposição do buffet, são percebidos pelos clientes. 

Preço alto Fazer convênios com as empresas próximas e promoções do tipo: pague 
8 cafés e consuma 10. 

Falta de conforto do 
mobiliário 

Analisar o que pode ser melhorado, por exemplo, trocar os pés de 
algumas mesas. 

Espaço pequeno do 
buffet e clientes não 

conhecem o segundo 
andar 

Colocar uma segunda estrutura para buffet na sala livre do segundo 
andar. 

Banheiros mal 
localizados e antigos Reformar os banheiros 

Insatisfação com material 
de higiene dos banheiros 

Trocar as toalhas de pano por toalhas de papel e o sabonete em barra 
por sabonete líquido. 

Nível de lealdade, valor e 
confiança 

Divulgar os resultados desta pesquisa e dizer o que vai ser feito para 
melhorar cada tópico e o motivo de não ser tomada alguma atitude. 

Fazer todas as ações propostas de maneira a aumentar os níveis de 
satisfação. 

Quadro 7 – Resumo das sugestões de melhoria 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

A aplicação da metodologia escolhida em um empreendimento específico traz 

uma limitação referente à extensão da utilidade da mesma também para outros 

estabelecimentos. Os resultados encontrados podem ser aplicados apenas ao Café 

na Paleta. Ainda que buscado sempre executar qualquer ação com o maior cuidado 

possível, durante o desenvolvimento do trabalho surgiram algumas limitações.  

Durante a fase das entrevistas em profundidade, surgiu a primeira dificuldade, 

alguns clientes fizeram questão em enaltecer o Café na Paleta, sem buscar de fato 

relatar também possíveis pontos negativos. Ainda que tenham sido feitas entrevistas 

com a gestora, com os funcionários e com oito clientes, sendo que desde a quarta 

entrevista já se havia chegado a um ponto de saturação, onde praticamente nenhum 

dado novo surgia, é possível que algum atributo tenha sido deixado de fora do 

questionário. 

Na segunda fase da pesquisa, houve uma limitação em saber a real 

população de clientes do restaurante. Nesse caso, foi tomado como verdadeiro o 

número de clientes dito pela gestora, segundo a qual atualmente o restaurante teria 

um total de 250 (duzentos e cinquenta) clientes. Ainda nesta etapa, houve 

dificuldades em conseguir um número maior de respondentes: alguns clientes se 

recusaram a responder o questionário. Além disso, dos cerca de 120 (cento e vinte) 

questionários levados para casa na promessa de serem entregues em no máximo 

uma semana, apenas 30 (trinta) de fato voltaram respondidos. Por isso, pode-se 

dizer que o tempo foi um grande limitador do tamanho da amostra, uma vez que os 

questionários só ficaram disponíveis durante três semanas e que a pesquisadora só 

pôde distribuir os questionários em três dias – nestes dias foram aplicados mais de 

90% dos questionários. Percebeu-se ao longo da fase quantitativa da pesquisa, a 

importância de ter atendido ao pedido da gerência, tendo colocado uma questão 

aberta para as sugestões, elogios e reclamações. Esta questão serviu para 

compreender de forma mais clara os resultados do trabalho.  
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6.3 SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

 

Este trabalho teve o objetivo de compreender melhor em base em dimensões 

e atributos os clientes do Café na Paleta baseiam sua satisfação e, posteriormente 

medir a mesma. Aconselha-se que o monitoramento da satisfação não termine. Para 

a continuidade da medição da satisfação sugere-se que os questionários continuem 

sendo distribuídos e seus dados tabulados. Para tanto, será disponibilizado à 

gerência os dados já tabulados em Excel com todas as tabelas e gráficos prontos, 

de forma a facilitar o trabalho.  

Além da continuação da aplicação dos questionários, novos trabalhos 

poderiam ser realizados Café na Paleta, até mesmo em outras áreas da 

administração que não o marketing. Estes trabalhos seriam feitos de formar a munir 

mais uma vez a dona do restaurante de conhecimentos sobre gestão atualmente 

não conhecidos pela mesma.  

Seria de extrema utilidade para o Café na Paleta um estudo com foco na 

parte financeira do restaurante. Poderia ser feito um trabalho que visasse 

principalmente a melhoria do fluxo de caixa. Durante a entrevista em profundidade 

com a gestora a mesma relatou que está usando um software para controlar melhor 

o dinheiro, pois até pouco tempo não conseguia ter controle nem mesmo sobre 

quando teria em mãos os créditos de cada dia de venda de almoços. Neste sentido, 

qualquer tipo de trabalho que ajudasse a gestora melhor organizar as finanças seria 

válido. 

 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral identificar o nível de satisfação dos 

clientes do Café na Paleta. Para alcançar este objetivo, foi necessário, para tanto, 

atingir alguns objetivos específicos.  Ao final deste trabalho, pode-se dizer que os 

objetivos foram alcançados.  

Com a realização de entrevistas em profundidade com a gestora, funcionários 

e clientes, foram identificados os atributos que afetam o nível de satisfação dos 
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clientes, o primeiro objetivo especifico proposto. Com base nestes atributos foi 

elaborada a primeira parte do questionário aplicado aos clientes que compreendeu 

sete dimensões: alimentos, bebidas, atendimento, preço, estrutura física, higiene e 

limpeza, bem como a satisfação geral. A elaboração de um questionário condizente 

com as características dos clientes do Café na Paleta só foi possível mediante a 

realização e apreciação das entrevistas.  

Através da análise das entrevistas foi possível também verificar a 

conformidade entre a visão da gerência, dos funcionários e dos clientes em relação 

à que atributos são valorizados e o quão bem são ofertados, sendo este o quinto 

objetivo específico deste trabalho. De maneira geral, todos pensam de maneira 

bastante semelhante, tendo como ponto discrepante o fato de o atendimento, visto 

por muitos como principal ponto forte, ter sido citado como sendo um ponto fraco por 

alguns funcionários. Posteriormente, com a aplicação e tabulação dos dados dos 

questionários, foi verificado que há sim problemas com o atendimento do Café na 

Paleta. Outro ponto controvertido foi o preço, a dona e os funcionários acreditam que 

o preço pode ser considerado até baixo tendo em vista a qualidade dos alimentos. 

Por outro lado, de acordo com os resultados das entrevistas e dos questionários, o 

preço é um problema para muitos clientes e muitas pessoas não frequentam o 

restaurante por este motivo. 

A aplicação dos questionários possibilitou medir os níveis de satisfação 

individuais e agrupados dos atributos identificados na primeira etapa da pesquisa, 

bem como o nível de satisfação geral. Além de caracterizar os clientes do Café na 

Paleta e medir os níveis de lealdade, confiança e valor. Dessa forma, foram 

alcançados o segundo, terceiro e quarto objetivo especifico. 

Realizado todo o trabalho acima descrito, foi possibilitado compreender o 

restaurante de forma ampla o que resultou em sugestões de melhoria.  Foram dadas 

sugestões relativas à todas as dimensões analisadas. Em relação aos alimentos foi 

proposto: um aumento na variedade de saladas servidas; cuidado com a qualidade 

das carnes, além de servir mais peixe e sempre uma opção sem molho; incluir uma 

salada de frutas nas sobremesas; melhorar a lentilha servida através de receitas dos 

clientes; e, pedir auxílio dos funcionários na hora de elaborar o cardápio. Quanto às 

bebidas, o principal problema identificado foi em relação às bebidas alcóolicas. 

Dessa forma foi sugerido que seja servido uma maior variedade de cervejas, além 

de uma opção de vinho em taça com preço acessível durante o inverno. 
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A estrutura física do restaurante foi uma dimensão bastante problemática. 

Para melhorar um pouco os atributos com menores níveis de satisfação sugere-se 

que seja feita: uma reforma nos banheiros; uma revisão das mesas e cadeiras, 

observando que algumas cadeiras são muito baixas e algumas mesas não tem 

espaço para as pernas; construir uma segunda estrutura de buffet no segundo andar 

da casa; e, principalmente, fazer um convênio com algum estacionamento próximo. 

Para melhorar a percepção de higiene e limpeza dos clientes, é recomendável trocar 

as toalhas de tecido por toalhas de papel e o sabonete em barra por sabonete 

líquido. 

Relativamente ao atendimento, talvez seja preciso contratar mais um garçom 

para dar maior agilidade ao atendimento dos clientes. Além disso, é preciso fazer um 

trabalho de conscientização junto à todos os funcionários, de maneira a demonstrar 

o quanto cada um deles influencia a percepção das pessoas que frequentam o Café 

na Paleta. Dessa forma, deve-se buscar mostrar aos funcionários que desde o 

garçom, que demora em entregar o pedido de um cliente, ou a falta de simpatia de 

qualquer funcionário, até a demora da pessoa que faz a reposição do buffet é 

percebida pelos clientes. 

A fim de melhorar os níveis de satisfação com o preço e, ao mesmo tempo, 

resolver o problema de que a maior parte dos clientes almoça até as 13h00min, 

sugere-se fazer convênios com a vivo e unimed para que os clientes tenham 

descontos desde que encerrem a conta após as 13h45min. A fim de que essa 

promoção seja mais eficaz, é preciso ter maior atenção quanto à reposição do buffet, 

para que a mesma seja feita de maneira adequada em todos os horários. Ainda, em 

relação ao preço, poderia ser feito com as mesmas empresas uma promoção do 

tipo: pague 8 cafés e consuma 10. 

Para aumentar o nível de satisfação geral com o Café na Paleta, bem como 

os níveis de confiança, valor e lealdade, aconselha-se divulgar os resultados desta 

pesquisa, dizendo o que vai ser feito para melhorar cada atributo, bem como os 

motivos de alguns não poderem ser melhorados. Este tipo de ação demonstra a 

transparência do negócio, mostrando aos clientes que seu tempo despendido para 

conceder entrevistas e responder questionários, será revertido em melhorias no 

restaurante onde almoça. A implementação das sugestões propostas é uma boa 

forma de gerir a satisfação dos clientes. Sendo assim, o êxito na conclusão do último 
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objetivo específico foi alcançado com as sugestões de melhorias e de futuras 

pesquisas. 

O presente trabalho foi de grande importância para a pesquisadora e para a 

empresa. Para a pesquisadora, possibilitou a aplicação prática da teoria estudada ao 

longo do curso de administração. Além disso, permitiu uma experiência de trabalho 

onde teve que lidar com prazos, ao mesmo tempo em que dependia de outras 

pessoas para que o objetivo final fosse alcançado. Os resultados aqui expostos são 

fruto do trabalho conjunto da pesquisadora, com os clientes, funcionários e a 

gestora. Para empresa, este trabalho possibilitou enxergar aquilo que de fato 

influencia os níveis de satisfação dos clientes, a gestora passou a ter uma visão 

muito mais real do restaurante como um todo. Tendo uma visão mais realística, será 

possível trabalhar para aumentar os níveis de satisfação com a certeza de que se 

está caminhando na direção certa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO UTILIZADO NA FASE EXPLORATÓRIA 

 

 

A abaixo, encontra-se o roteiro, mencionado ao longo do trabalho, utilizado 

como base para a realização das entrevistas em profundidade realizadas com os 

clientes do Café na Paleta. Vale ressaltar que, na realização das entrevistas com a 

dona e gestora do restaurante, bem como com os funcionários, foram abordados os 

mesmos tópicos, porém com um ênfase distinta, buscando que estes se colocassem 

no lugar dos clientes ao responderam às questões. 

1. Com que frequência você come fora de casa? 

2. Porque motivo? 

3. Com que frequência você almoça no Café na Paleta? 

4. De maneira geral, qual a sua opinião sobre os restaurantes que servem 

buffet? 

5. Qual a sua opinião sobre os restaurantes localizados nas redondezas/no 

bairro do Café na Paleta? 

6. Na sua opinião, quais são os pontos fortes do Café na Paleta? 

7.  E os pontos fracos? 

8. O que levou você a experimentar o Café na Paleta? 

9. O que mudou nos seus hábitos depois que você passou a almoçar no Café na 

Paleta? 

10. O que faria com que você deixasse de vir aqui? 

11. Se você fosse dono do Café na Paleta, o que você mudaria? 

12. O que você pensa a respeito da comida do Café na Paleta?  

12.1. Variedade (de saladas, de pratos quentes e de sobremesas) 

12.2. Sabor (das comidas e das sobremesas) 

12.3. Variedade de bebidas 

12.4. Saudável 

13.  Atendimento 

13.1. O que você poderia falar sobre o atendimento no restaurante? 

13.2. Há algum aspecto que pensa que poderia ser melhorado? 

13.3. Os garçons são atenciosos? 

13.4. Trazem as bebidas rapidamente? 
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13.5. Caixa costuma lhe atender bem? 

14.  Localização/ambiente 

14.1.  O que você acha da localização do restaurante, ele fica perto da sua 

casa, do seu trabalho? 

14.2. O que você poderia falar sobre o ambiente do restaurante? 

(iluminação, decoração, espaço físico, disposição das mesas, 

conforto...) 

15. Preço 

15.1. Buffet livre, a quilo, sopa. 

15.2. Opinião sobre a promoção de descontos 10%. 

16.  Facilidades: 

16.1. O que você acha das formas de pagamento? Alguma vez já não 

aceitaram alguma forma de pagamento que você gostaria? 

16.2. Quanto ao horário de funcionamento do buffet, o que você acha?  

17. Como chega até o restaurante? Se de carro, onde costuma deixá-lo? 

18. Comunicação 

18.1. Como você ficou sabendo da existência do restaurante? 

18.2. De que maneira você costuma buscar informações sobre um 

restaurante? Quando você quer experimentar algo novo, onde/com 

quem você busca informações?) 

19. Quais são os atributos mais valorizados por você para escolher um 

restaurante para almoçar? 

20. Você indicaria o Café na Paleta para um amigo? Por quê? 

21.  Conte uma história ou um momento da sua vida em que você se sentiu muito 

satisfeito com o Café na Paleta. 

22. Conte uma história ou um momento da sua vida em que você se sentiu muito 

insatisfeito com o Café na Paleta. 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS: 

Nome:      Sexo: (   )Feminino  (     )Masculino 

Data de nascimento (ou apenas idade): 

Faixa de renda: 

Profissão: 

Estado civil: 
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Tem filhos? Quantos? 

Mora com quem? 

No tempo livre gosta de fazer o que? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS CLIENTES 

 
 

A seguir, encontra-se o questionário aplicado junto aos clientes do Café na 

Paleta. Vale destacar que, para impressão, o mesmo foi comprimido (diminuídas as 

margens e colocados mais próximos cada bloco de questões), de maneira a ocupar 

apenas uma folha, frente e verso. Esta medida foi tomada para não assustar os 

clientes com o tamanho do questionário que estavam sendo solicitados a responder. 

 

 

Pesquisa de Satisfação Café na Paleta 
 

Prezado(a) Senhor(a) 

Estamos realizando uma pesquisa de satisfação do Café na Paleta. Com a 
sua participação será possível entender os fatores relacionados com a satisfação 
dos clientes do restaurante. As informações prestadas nesta entrevista serão 
mantidas absolutamente em sigilo e utilizadas especificamente como base ao 
trabalho que está sendo realizado. 

 

Instruções 

a) Suas respostas devem representar a situação real, que pode não ser 
aquela que você considera ideal. 

b) o tempo previsto para essa entrevista é de 10 min.  

 

1. Alimentos 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

1. Variedade de saladas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

2. Sabor das saladas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

3. Apresentação das saladas (aspecto visual) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

4. Variedade de pratos quentes 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

5. Variedade e qualidade das carnes 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

6. Sabor do feijão 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

7. Sabor da lentilha 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

8. Apresentação dos pratos quentes (aspecto visual) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

9. Temperatura dos alimentos 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

10. Variedade de sobremesas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

11.  Sabor das sobremesas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

12.  Apresentação das sobremesas (aspecto visual) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

13.  Quantidade em que a comida é feita 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

14.  Possibilidade de se alimentar de maneira saudável 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

15. Considerando as questões acima, qual sua 
satisfação geral com a comida? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 
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2. Bebidas 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

16. Variedade de sucos 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

17. Sabor dos sucos 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

18. Variedade de bebidas não alcoólicas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

19. Variedade de bebidas alcoólicas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

20. Considerando as questões acima, qual a sua 
satisfação geral com as bebidas? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

 

3. Atendimento 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

21. Tempo de espera das bebidas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

22. Simpatia dos garçons  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

23. Experiência dos garçons 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

24. Simpatia da pessoa que faz a reposição do buffet 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

25. Presteza e agilidade da pessoa que faz a reposição 
do buffet 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

26. Simpatia da pessoa da balança 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

27. Presteza e agilidade da pessoa da balança 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

28. Agilidade das pessoas do caixa 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

29. Simpatia das pessoas do caixa 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

30. Capacidade dos funcionários em compreender o 
que você precisa 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

31.  Antecipação dos funcionários às suas necessidades 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

32. Considerando as questões acima, qual sua 
satisfação geral com o atendimento? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

 

4. Preço 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

33. Preço do buffet a quilo 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

34. Preço da porção de sopa 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

35. Preço do buffet livre 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

36. Preço dos sucos 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

37. Preço dos refrigerantes/água 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

38. Opção de promoção para determinados horários 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

39. Considerando as questões acima, qual sua 
satisfação geral com o preço? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 
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5. Estrutura física 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

40. Conforto do mobiliário 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

41. Conforto do layout do primeiro andar 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

42. Conforto do layout do segundo andar 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

43. Decoração 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

44. Espaço do buffet 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

45. Banheiros 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

46. Espaço para fumantes 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

47. Facilidade de acesso com carro 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

48. Facilidade de acesso com transporte coletivo 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

49. Facilidade de acesso a pé 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

50. Considerando as questões acima, qual sua 
satisfação geral com a estrutura? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

 

6. Limpeza/higiene 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

51. Limpeza dos talheres, copos e louças 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

52. Limpeza das mesas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

53. Limpeza dos banheiros 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

54. Material de higiene nos banheiros (sabonete, 
toalhas, etc.) 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

55. Considerando as questões acima, qual sua 
satisfação geral com a limpeza/higiene? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

 

7. Avaliação Geral 
Totalmente 
Insatisfeito 

Totalmente 
Satisfeito 

Não 
posso 

opinar 

56. Considerando todas as questões acima, qual sua 
satisfação geral com o Café na Paleta? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

Para concluir, gostaríamos de saber suas expectativas em relação Café na Paleta. Utilize uma nota de  
1 a 5, sendo 1 (Definitivamente NÃO) e 5 (Definitivamente SIM) para expressar sua opinião. 

8. Lealdade, confiança e valor Definitivamente 
não 

Definitivamente 
Sim 

Não posso 
opinar 

57. Eu pretendo continuar almoçando no Café na 
Paleta 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

58. Eu recomendaria o Café na Paleta a um amigo. 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

59. Eu diria coisas positivas do Café na Paleta a outras 
pessoas. 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

60. Eu considero o Café na Paleta como minha 
primeira preferência quando escolho um lugar para 
almoçar durante a semana. 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

61. Continuarei sendo cliente do Café na Paleta por um 
longo prazo. 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

62. Vir ao Café na Paleta sempre atende minhas 
expectativas 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

63. Com base no que pago, considero comer no Café 
na Paleta um ótimo negócio 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

64. Pelo esforço envolvido em almoçar no Café na 
Paleta, eu diria que comer aqui realmente vale a pena 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 

65. Considerando essas questões acima, eu 
continuarei sendo leal ao Café na Paleta. 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 6. □ 9. □ 
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9.  Sugestões, reclamações e elogios: 

 

 

10. Caracterização do respondente 

66. Sexo do respondente: (  ) 1. Masculino  (  ) 2. Feminino                    67. Idade:_______anos 

68. Nível de escolaridade: 

(   ) 1. Primeiro grau incompleto 
(   ) 2. Primeiro grau 
(   ) 3. Segundo grau incompleto 
(   ) 4. Segundo grau 

(   ) 5. Curso superior incompleto 
(   ) 6. Curso superior 
(   ) 7. Curso de pós-graduação incompleto 
(   ) 8. Curso de pós-graduação  

69.  Renda mensal aproximada (em salários mínimos): _______ 

70. Qual faixa de horário você costuma almoçar? 

(   )1. Entre 11:30 e 12:00            (   )2. Entre 12:00 e 12:30                  (   )3. Entre 12:30 e 13:00 

(   )4. Entre 13:00 e 13:30            (   )5. Entre 13:30 e 14:00                  (   )6.Entre 14:00 e 14:30 

71.  Em relação ao restaurante, você: 

(   )1. Mora perto                         (   )2.Trabalha perto                            (   )3. Nenhuma das opções 


