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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

A globalização, internacionalização de produtos e conceitos, e redefinição das 

classes consumidoras são fatores que promovem a competividade do mercado. Assim, como 

cita Paduan (2011), as classes A e B são as que mais crescem, e ainda, as C e D expandiram 

seu poder de compra através do crescimento da oferta de empregos, aumento do salário 

mínimo, oportunidades de créditos e através de programas sociais. O que significa uma 

ampliação de mercado consumidor. Abe (2012) relata que com a legislação evoluída, as redes 

de relacionamento empresariais e as redes sociais, as decepções vividas pelos clientes ao se 

relacionarem com os fornecedores, repercutem atualmente mais do que há 20 anos atrás. 

Pode-se concluir que o mau desempenho do ofertante reflete de maneira negativa e persistente 

à marca do negócio. O cliente atual exige mais que os produtos e serviços no mínimo atendam 

suas expectativas.  

Briones (2012) afirma que o cliente é a razão da existência da empresa, e assim é de 

suma importância conhece-lo, identificando suas motivações, afinal ele sempre terá ações 

apenas no sentido de satisfazer seus próprios interesses e necessidades.  

Portanto, sendo notório o aumento das exigências do mercado proporcionado pela 

redefinição das classes e disseminação de informações, e ainda, relacionando isso à 

importância que o cliente representa para a empresa, o trabalho desenvolvido embasado nos 

conceitos da qualidade percebida evidencia o foco do cliente em relação ao negócio estudado 

com a intenção de torna-lo mais atrativo. Visto que se torna indispensável conhecer o cliente 

do negócio, assim como, suas necessidades, intenções e desejos, o estudo evidencia sua 
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importância ao desenvolver esse conhecimento e aplica-lo na intenção da consolidação da 

qualidade percebida do negócio. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Evidenciando o cliente como a razão da existência do negócio, o trabalho justifica-se 

pela utilização de conceitos da qualidade percebida para capitação das necessidades e desejos 

do cliente.  

 A empresa em que o estudo foi aplicado pretendia fidelizar seus clientes atuais e 

conquistar novos outros, para tanto foi necessário conhecer a definição de qualidade desejada 

pelo cliente para identifica-la no empreendimento.  

O foco dado foi na qualidade percebida pelos clientes, que procuram cada vez mais 

produtos e serviços de qualidade. Desta forma, foi necessária a identificação da visão do 

cliente mediante o negócio para a organização de medidas a serem realizadas pela empresa 

para se adequar aos propósitos do público. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

 O estudo foi direcionado à um restaurante localizado na orla de uma represa na região 

da Zona da Mata Mineira, mais especificamente dentro de um condomínio no município de 

Astolfo Dutra, MG.  

O desenvolvimento do trabalho foi dado com base em informações extraídas dos 

próprios clientes, através de entrevistas baseadas em um roteiro pré-definido realizadas no 

próprio estabelecimento. Essas foram fontes importantes para análises e definições das ações, 

de forma a cativar o público almejado. 

Foram utilizados conceitos de qualidade convencional e também em conceitos de 

qualidade percebida, associados às informações extraídas dos clientes proporcionou a 

captação e definição das importâncias para o cliente. 

Em seguida foram definidas ações para atingimento da qualidade percebida, e essas 

organizadas através da priorização pela Matriz de Decisão, apoiada pela Matriz SWOT. 
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1.4 OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo capturar a visão que o cliente possuía sobre o negócio 

para se adequar às expectativas do mesmo, e se possível superá-las. O esforço foi realizado 

para dar foco no cliente, visto que esse é a razão da existência do negócio.  

Implementou-se conceitos da qualidade percebida ao atendimento de clientes em um 

restaurante, visto que a empresa precisa no mínimo atender as expectativas do mercado para 

cativa-los. 

 Para isso, foi necessário: 

• Identificar as expectativas dos clientes em relação aos produtos e atendimento 

fornecidos;  

• Traçar ações a serem desenvolvidas para atender as expectativas dos clientes; 

• Organizar e priorizar as ações a serem desenvolvidas através da Matriz de 

Decisão e da Matriz SWOT. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho iniciou-se com o estudo de conceitos sobre qualidade, mais 

especificamente sobre qualidade percebida através de uma revisão bibliográfica para 

embasamento das técnicas mais adequadas utilizadas na captação das necessidades e 

expectativas do cliente.  

Em seguida, foram avaliados alguns métodos para elaboração de um questionário 

aplicado em uma amostra dos atuais clientes do estabelecimento, com o objetivo de se 

identificar a imagem que o próprio tinha do local, dos serviços prestados e ainda, sobre as 

principais exigências e necessidades que o mesmo possuía. Esse mesmo questionário foi 

aplicado à proprietária do restaurante, de forma que as opiniões foram confrontadas entre o 

que o cliente identifica como importante e a opinião da administração. 

Os resultados foram analisados nesse estudo para identificação de oportunidades e 

transformadas em ações que devem ser desenvolvidas com a intenção de cativar o cliente 

através do foco no mesmo. 

Em seguida, as ações organizadas através da priorização feita pela Matriz de Decisão, 

em que foram atribuídos pesos aos critérios avaliados.  



11 

 

 

A matriz SWOT foi utilizada como apoio à Matriz de Decisão, de forma que outros 

critérios não abordados pela pesquisa aos clientes foram levantados, mensurados e 

estabelecidas ações para tais. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

O trabalho é composto por cinco capítulos e trata tanto dos aspectos conceituais 

quanto experimentais.  

No capítulo 1, é o empreendimento, o setor e as oportunidades são apresentadas para 

estabelecer o foco da empresa para o relacionamento com o cliente bem como para o foco 

deste, atendendo-o com o que realmente ele percebe como valor, assim como os objetivos 

específicos da pesquisa. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão de literatura referente às técnicas de pesquisa 

empregadas assim como os conceitos referentes à teoria de tomada de decisão e de 

brainstorming, além dos conceitos de qualidade convencional e qualidade percebida.  

O capítulo 3 apresenta o método empregado no desenvolvimento do trabalho bem 

como a pesquisa de campo e sua aplicação. 

O capítulo 4 apresenta as discussões e oportunidades identificadas, a partir da qual 

foram definidas as ações a serem desenvolvidas pelo empreendimento para atingir os seus 

objetivos. 

O quinto e último capítulo apresenta as conclusões do estudo realizado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE 

Qualidade é uma percepção subjetiva positiva que o receptor qualifica um bem ou 

ação. Campos (1992) relata que a boa qualidade é medida pela preferência que o consumidor 

tem de um produto em relação aos concorrentes, o que garante a continuidade da empresa que 

o oferta, pois o que garante a sobrevivência de uma empresa é a sua competitividade. Esses 

produtos ou serviços são desejados, necessários e ambicionados pelos clientes. 

Briones (2012) afirma que o cliente é a razão da existência de uma empresa, e ainda, 

que esse tem ações sempre no sentido de satisfazer suas próprias necessidades e realizar seus 

próprios interesses. Entende-se assim, que o que importa é a percepção que o cliente tem do 

produto ou serviço oferecido. Será o cliente o responsável por julgar a qualidade dos serviços 

prestados pela empresa. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DA QUALIDADE 

A definição dada à qualidade por Campos (1992) é que será um bem ou serviço de 

qualidade aquele que atende perfeitamente, de maneira confiável, acessível, segura, dentro do 

prazo e local corretos todas as necessidades do cliente. Definição essa perfeitamente aplicável 

a várias formas de comercio de produção, explicitando de forma detalhada que o cliente será 

satisfeito com o consumo do bem ou serviço dito de qualidade. 

Garvin (1992) vai além desse conceito, estabelecendo que qualidade é a oferta de 

produtos ou serviços do mais alto nível possível de atendimento das especificações do 

produto ou serviço. O cliente é atendido exatamente com o propósito definido para o bem ou 

serviço consumido. 
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2.3 QUALIDADE PERCEBIDA 

Cronin e Taylor (1992) definem qualidade como a medida da satisfação do cliente, 

sendo a qualidade percebida a evolução desse conceito, logo a atitude tomada pela empresa 

garantido o que o cliente deve esperar do produto ou serviço da mesma. Esse fato se torna 

fator decisivo na escolha do cliente, e consequentemente define o valor do bem ou serviço 

oferecido.  

Para Pereira, Carvalho e Laurindo (2006) a qualidade percebida agrega ao produto ou 

serviço valores como a razão da escolha dos clientes, definição de preços diferenciados, 

interesses dos stakeholders e ampliação da marca.  

Segundo Fernandes (2012), a qualidade percebida pode ser definida como a 

diferença entre a expectativa do cliente e o que ele realmente recebe como consumidor do 

produto. Assim, o cliente nota a qualidade do serviço oferecido e a compara com o que 

esperava antes do consumo, essa impressão será a qualificação dada.  

 

 

 
Figura 1. A avaliação da qualidade do serviço. 

Fonte: Gianesi & Corrêa , 1994 (Adaptado) 
 

 Analisando em conjunto os conceitos relatados acima, pode-se estabelecer que a 

qualidade percebida pelo consumidor é o fator que irá definir o valor que o produto tem para 
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ele. Fato esse corroborado por Carneiro (2012) que relata que o consumidor paga por um 

produto ou serviço um preço que seja inferior ao valor que este representa para ele. Ou seja, o 

benefício gerado ao consumir deverá representar um desprendimento igual ou inferior ou 

benefício gerado a ele após a aquisição do bem ou serviço. 

 Para definir melhor os importantes resultados de prezar a qualidade percebida, 

Teixeira e Costa (2012) em suas palavras descreve que o foco no cliente trabalhado para 

tornar exponencial o valor percebido do negócio a credibilidade, a relevância e o lucro se 

tornam referência para o mercado em que atua.  

 A Qualidade Percebida vai além do conceito de que um produto ou serviço deve 

atender as especificações técnicas estabelecidas para ser classificado como de qualidade, pois 

tal pensamento relaciona o bem ou serviço ao nível mínimo de atendimento às necessidades 

do cliente, mas quando passamos a ter foco no cliente esse nível deve obrigatoriamente ser 

atendido, e ainda, superado com incrementos que vislumbrem a sua imagem perante o público 

alvo. Em um de seus trabalhos, Teixeira (2012) cita sobre essa definição de qualidade do 

ponto de vista da Engenharia, em que o desenvolvimento do processo visa a produtividade, 

previsibilidade e atingimento das características técnicas, mas quando se dá foco no cliente 

deve-se ir além dessa visão, e assim, os aspectos valorizados pelo cliente são evidenciados no 

processo, de forma a adequar a oferta a esses valores e sua cultura. É fácil identificar que o 

cuidado com essas premissas de visão e valores captam pelo cliente uma familiarização do 

produto ou serviço com o seu estilo de vida, e consequentemente uma valorização 

diferenciada. 

 Walttrick (2011) detalha ainda mais os níveis de atingíveis de qualidade, justificados 

pela satisfação do cliente em cada um deles. O autor chama esses níveis de camadas de 

qualidade e as divide em quatro, sendo: 

1) Primárias:  É a oferta básica necessária da empresa ao cliente; 

2) Secundárias: Uma oferta superior ao básico, mas com aspectos menos relevantes, 

mas também importantes; 

3) Terciárias: São características ofertadas ao cliente, mas não de grande importância 

para o mesmo. 

4) Algo mais: São as características inesperadas oferecidas, e que surpreendem o cliente. 

Geralmente essas caraterísticas não são solicitadas pelos clientes, são iniciativas da 

empresa e que proporcionam o inesperado. 
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Figura 2. Camadas da Qualidade. 
Fonte: Walttrick, 2011 (Adaptado) 

 
 
 

2.4 TOMADAS DE DECISÕES 

Segundo Herbert Simon (1997), o processo de tomada de decisão em uma organização 

é complexo porque:  

uma decisão complexa é como um grande rio que traz de seus afluentes as premissas 
incontáveis que constituem ou formam um processo de decisão (...) muitos indivíduos 
e unidades organizacionais contribuem em qualquer decisão importante e a questão da 
centralização ou descentralização é um problema de arranjar este sistema complexo 
em um esquema eficiente.  
 

 
´ Sendo assim, é importante que o administrador tenha bem definidas as estratégias da 

empresa e as disponibilidades de ferramentas e recursos disponíveis para suportar as tomadas 

de decisões. 

 Lima (2012) cita que o líder deve ainda, valorizar o trabalho das equipes com se 

relaciona, estimulando um bom clima no ambiente de trabalho pois a boa qualidade se 

relaciona não apenas com as matérias-primas e equipamentos adequados, mas também pelo 

desempenho dos funcionários. 
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Shimizu (2006) atribui ao processo de tomada de decisão uma parte de ilusão, essa é 

um complemento da parte que pode ser modelada matematicamente ou estatisticamente, e isso 

por ter uma alta complexidade para modelar essa realidade, e essa parte não está relacionada 

com materiais e técnicas, mas sim com o social e as entidades envolvidas. 

A tomada de decisão é classificada por Shimizu (2006) em níveis: estratégico 

(decisão para dois a cinco anos), tático (meses a dois anos), operacional (dias ou meses) e 

despacho ou liberação (horas ou dias). 

 

 

2.4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

No que diz respeito a classificação dos tipos de problemas, Shimizu (2006) menciona 

que esses podem ser de três tipos: 

A) Problemas estruturados: São problemas bem definidos, e que a busca pelos 

resultados almejados é clara, objetiva e possível. 

B) Semi-estruturados: São problemas bem definidos, mas que possuem fatores 

associados que podem alterar os resultados esperados. 

C) Não estruturados: esses não problemas não definidos, assim como os critérios 

de decisões. 

 

2.4.2 PROCESSO DECISÓRIO 

 

A tomada de decisão deve ser desenvolvida através de um processo bem definido para 

garantir que a solução seja a mais adequada para o problema. Esse processo decisório é 

geralmente complexo, e depende da personalidade do tomador de decisões e a maneira que o 

mesmo identifica a situação em que está inserido. Chiavenato (2004) defini esse processo em 

sete etapas: 

  

1) Percepção da situação que envolve algum problema;  

2) Análise e definição do problema;  

3) Definição dos objetivos;  

4) Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação;  

5) Escolha (seleção) da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos;  
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6) Avaliação e comparação das alternativas;  

7) Implementação da alternativa escolhida;  

 

 É aconselhável que as sete etapas sejam seguidas, porém por necessidades de urgência, 

ou irrelevância, algumas etapas podem ser descartadas.  

 Uma ferramenta de apoio ao processo decisório é a matriz de decisão, em que pode-se 

relacionar os itens de decisão e critérios relevantes de decisão que tenham relação entre eles e 

assim como resultado tem-se itens de apoio a tomada de decisão.  

 

Tabela 1 – Exemplo de Matriz de Decisão  

Itens que poderão 
ser abordados 

Criticidade da 
satisfação 

Impacto nas 
vendas 

Resultados 
Fator de 

contribuição 

Paladar 100 100 10000 37% 

Atendimento 100 100 10000 37% 

Preço 60 80 4800 18% 

Imagem 100 20 2000 7% 

 
Total dos resultados 26800 

 
Fonte: Fernandes e Alves, 2012 (adaptado) 

A leitura da Matriz de Decisão pode ser feita da seguinte forma: 

• São inseridos na coluna “itens que poderão ser abordados” os critérios os itens 

a serem avaliados, os critérios “criticidade da satisfação” e “impacto nas 

vendas” e esses definidos relacionados com a natureza do problema.  

• Define-se uma escala para esses critérios, nesse caso, 100 para muito crítico, 

80 para crítico, 60 para pouco crítico e 40 para irrelevante. 

• Calcula-se os valores da coluna “resultados” através da multiplicação dos 

calores dos critérios “criticidade da satisfação” e “impacto nas vendas”. 

Soma-se os valores encontrados para definir o “total”. 

• Para a coluna “fator de contribuição” calcula-se o percentual de participação de 

cada um deles em relação ao “resultados”.  

A análise da matriz é feita identificando os itens de relevância, definidos a partir de 

um valor de referência previamente estabelecido. Esses serão os itens tratados com mais 

importância para estudo. 
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2.4.3 MATRIZ SWOT 

 

Rodrigues (2005) relata que a metodologia da Matriz SWOT foi criada por Kenneth 

Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard Business School. A análise SWOT 

estuda a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por meio da 

análise dessas variáveis pode-se fazer a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das 

oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. Ainda segundo Rodrigues (2005), 

uma empresa poderá ser competitiva no mercado se os pontos fortes de uma organização 

estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado. 

Mccreadie (2008) afirma que a Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para 

análise do ambiente em que a empresa está inserida, e serve de base para planejamentos 

estratégicos e de gestão de uma organização. 

De acordo com Rezende (2008), as forças ou pontos fortes da organização são as 

variáveis internas e controláveis que propiciam condições favoráveis para a organização em 

relação ao seu ambiente. São características ou qualidades da organização, que podem 

influenciar positivamente o desempenho da organização. Os pontos fortes devem ser 

amplamente explorados pela organização.  

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), a análise do ambiente externo avalia por 

exemplo, a mudança de hábitos do consumidor, surgimentos de novos mercados, 

diversificação, entrada de novos concorrentes, produtos substitutos. São eventos ou ações que 

independem das ações do negócio. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO 

3.1 TÉCNICAS DE PESQUISAS 

3.1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A teoria descrita por Lakatos e Marconi (1991) afirma que, o assunto a ser abordado 

por uma pesquisa deve ser de conhecimento profundo pelo pesquisador, através de 

conhecimento adquirido por experiência vivida no ambiente em que ocorre o assunto 

abordado, ou através de uma investigação sobre o mesmo. A escolha por uma partes dos 

processos podem facilitar o conhecimento, ao invés de trata-lo pela totalidade. São fontes 

importantes de conhecimento monografias e artigos. 

Outra definição importante é o foco da pesquisa, pois como relata Andrade (1997), o 

planejamento de uma pesquisa deve ser baseado na definição do problema a ser estudado, e é 

esse o responsável pela reflexão sobre o assunto. Sendo então feito uma boa definição do 

problema, o planejamento facilita o desenvolvimento do trabalho. 

Por meio do estudo do setor alimentício, mais especificamente relacionados a bares e 

restaurantes, foram levantados critérios importantes que devem ser considerados para o 

atendimento dos clientes, sendo esses, higiene adequada, um bom paladar dos alimentos, 

atendimento agradável e eficiente dos funcionários, apresentação atrativa das refeições, 

formas de pagamento disponíveis e preços justos em relação ao que é oferecido. 

Feita a análise mais especifica sobre estabelecimento desse estudo, as características 

particulares também foram relacionadas em critérios que foram avaliados, sendo esses, os 

eventos já realizados no local, o ambiente oferecido aos clientes, as informações 

disponibilizadas sobre o negócio e o acesso dos clientes aos local.  

 

3.1.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

Lakatos e Marconi (1991) relatam que o levantamento de dados pode ser feito 

através de três procedimentos: pesquisa documental, feita em trabalhos já realizados sobre o 

assunto; pesquisa bibliográfica: são feitas consultas em fontes relevantes sobre o assunto 

abordado, e que relatam opiniões relevantes sobre o assunto; e, contato direto: a pesquisa é 

feita de forma direta para a fonte que se deseja obter as informações. 
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Alves (2009) relaciona três divisões para a pesquisa de campo: quantitativo-

descritivas, exploratórias e experimentais. Essa são definidas por Fernandes (2012) como:  

A) Quantitativo-Descritivas – adequada para analisar problemas e oportunidades, e 

em seguida definir as principais variáveis. As principais técnicas seriam através 

de entrevistas, questionários ou formulários. 

B)  Exploratórias – intensificação do conhecimento sobre o problema já conhecido. 

Normalmente não utilizam técnicas de amostragem. 

C) Experimentais – realização de experimentos, mais comuns através da utilização 

de projetos na área. 

 

Com base nos critérios levantados o questionário foi elaborado relacionando todos 

eles, e disponibilizando cinco classificações possíveis: “Muito Satisfeito”, “Satisfeito”, 

“Indiferente”, “Insatisfeito”, “Muito Insatisfeito”. Além de, um campo para comentários 

diversos.  

 

3.2 ANÁLISE DO SETOR 

O setor alimentício é considerado o mais promissor no Brasil, com um crescimento 

atual de três vezes maior que o PIB nacional. E ainda, o site do SEBRAE divulgou em 2009 o 

crescimento de 82% pela procura de alimentos relacionados à uma alimentação equilibrada. 

Outra mudança de comportamento do mercado relevante foi o crescente aumento de refeições 

feitas em bares ou restaurantes, um estudo da LAF Brasil (2013) apresentou que de 2002 à 

2012 esse crescimento foi de 8%.  

A Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, (2013) relatou que o 

aumento desse mercado se deu pela ampliação do poder aquisitivo da classe média e o 

encarecimento da mão de obra doméstica. E ainda, que o modelo de estabelecimento que mais 

cresce entre eles é o “à la carte”. 
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3.3 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

O negócio em estudo foi aplicado trata-se de um restaurante projetado para servir 

simultaneamente até 100 assentos, distribuídos em conjuntos de mesas de 2 à 10 cadeiras 

dentro do estabelecimento, onde são servidas as entradas, refeições e bebidas pelos 

funcionários do local. Além disso, o restaurante possui um segundo atendimento aos quatro 

quiosques localizados em frente, e esse atendimento é mais restrito, pois são servidos apenas 

as entradas e bebidas sem obrigatoriedade de ser feito pelos funcionários, podendo ser por 

meio da auto atendimento do cliente diretamente no balcão.  

Esse restaurante foi criado há três anos, e nesse momento a localidade era praticamente 

inabitada, pois simultaneamente estavam sendo iniciados loteamentos em torno da represa, 

assim o estabelecimento se tornou de forma natural um local de visitações para interessados 

nos loteamentos e em seguida para os novos moradores da região. Porém, por se tratar de 

residências de veraneio, o funcionamento do restaurante também acompanha a chegada dos 

moradores e visitantes, sendo então apenas aos finais de semana.    

 Ainda falando sobre o projeto do local, a arquitetura foi desenvolvida para harmonizar 

com o ambiente em que está localizada, assim trata-se de um projeto com estrutura aberta, 

vista para a represa, e decorada com adornos que evidenciam a natureza.  

 A definição do cardápio foi baseada na intenção de oferecer pratos diferenciados em 

relação aos demais estabelecimentos da região, e ainda, que ornassem com o ambiente em que 

está instalado. Assim a escolha da proprietária foi em servir basicamente pratos à base de 

peixes e frutos do mar, são oferecidos também outros tipos de carnes, mas as opções são 

reduzidas. 

 O público alvo do estabelecimento são moradores das cidades vizinhas, proprietários 

de residências e terrenos em torna represa. Esses geralmente de classe média e classe média 

alta. 

3.4 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

O questionário foi elaborado para avaliar a satisfação e identificar as necessidades do 

cliente que frequenta o estabelecimento em que o estudo foi realizado. Os critérios escolhidos 

para serem abordados na pesquisa tinham a intenção de avaliar a real percepção dos clientes 

sobre o restaurante, e ainda, as principais necessidades ou carências exigidas por esse cliente.  
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O quadro 1 apresenta os postos abordados na pesquisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1 – Quadro de Critérios  

Fonte: o autor 
 

Todos esses critérios foram avaliados na Tabela 2 através da matriz de decisão para 

identificação da relevância de cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM TÓPICOS DE AVALIAÇÃO 

1 Higiene 

2 Paladar 

3 Atendimento 

4 Serviços oferecidos 

5 Apresentação das refeições 

6 Apresentação dos funcionários 

7 Preços 

8 Ambiente 

9 Eventos 

10 Informações 

11 Acesso ao local 

12 Formas de pagamento 



23 

 

 

Tabela 2 – Matriz de Decisão  

Fonte: Fernandes e Alves, 2012 (adaptado) 

 

Através da Matriz de Decisão identifica-se como itens mais relevantes: Higiene do 

ambiente, Paladar dos alimentos, Apresentação das refeições e Atendimento dos funcionários. 

E como itens relevantes: Atendimentos oferecidos, Preços dos produtos/serviços, Clima do 

ambiente, Acesso a informações, Formas de pagamento e Acesso ao restaurante. 

Os formulários foram apresentados aos clientes em um dia de funcionamento do 

restaurante. A aplicação da pesquisa de satisfação foi realizada de maneira aleatória em uma 

amostra corresponde a trinta clientes, considerando um volume de informações adequado ao 

tamanho da capacidade de atendimento do local de aproximadamente cem assentos 

simultâneos. Foi entregue um formulário por cliente, independente do quantitativo de pessoas 

acomodadas por cada mesa. Além disso, o mesmo questionário foi aplicado para a 

proprietária do local, para que as opiniões fossem em seguida confrontadas. 

 

 

Itens que poderão ser 
abordados 

Criticidade da 
satisfação 

Impacto 
nas vendas 

Resultados 
Fator de 

contribuição 

Higiene do ambiente 100 80 8000 13% 

Paladar dos alimentos 100 100 10000 16% 

Apresentação das refeições 80 100 8000 13% 

Atendimentos oferecidos 60 80 4800 8% 
Atendimento dos 
funcionários 80 100 8000 13% 

Preços dos produtos/serviços 60 60 3600 6% 

Clima do ambiente 80 60 4800 8% 

Decoração 60 40 2400 4% 

Eventos realizados 40 40 1600 3% 

Acesso as informações 60 60 3600 6% 

Formas de pagamento 100 40 4000 6% 

Acesso ao restaurante 80 60 4800 8% 

Total dos resultados 63600 



24 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados levantados com a pesquisa foram tabulados e analisados. A seção 3.1 

apresenta os resultados quantitativos e a seção 3.2 os qualitativos.  

 

4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

A figura 3 apresenta a percepção dos clientes em relação a satisfação conforme os 

critérios avaliados apresentados no quadro 1. Os resultados são apresentados em termos 

percentuais. 

 

 
Figura 3 - Nível de Satisfação – Perguntas Fechadas 

Fonte: próprio autor 
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Como verificado na Figura 3, pode-se perceber que exceto no quesito forma de 

pagamento, mais de 70% dos clientes se mostraram satisfeitos em todos os quesitos, e ainda 

com uma média de satisfação, incluindo avaliações de “Satisfeitos” e “Muito Satisfeitos”, de 

91%. 

Analisando com mais detalhe os critérios mais bem avaliados, e os agrupando de 

forma a excluir os insatisfeitos, verifica-se que “Higiene” (80% dos clientes classificando 

como “Muito Satisfeito” e os restantes 20% “Satisfeitos”), “Paladar” (93% dos clientes como 

“Muito Satisfeitos” e apenas 7% dos clientes “Satisfeitos”), “Apresentação das refeições” 

(87% dos clientes “Muitos Satisfeitos” e apenas 13% “Satisfeitos”), “Atendimento 

oferecidos” (87% dos clientes “Muito Satisfeitos” e 13% “Satisfeitos”), “Atendimento dos 

funcionários” (90% dos clientes “Muito Satisfeitos” e 10% “Satisfeitos”), ou seja, mais de 

85% dos clientes se mostraram muito satisfeitos.  Isto sugere que esses seriam os principais 

atrativos do estabelecimento em estudo, estando ai um ponto forte a ser explorado. 

No caso dos quesitos “Decoração” (77% dos clientes “Muito Satisfeitos” e 23% 

“Satisfeitos”) e “Eventos realizados” (70% dos clientes “Muito Satisfeitos” e 30% 

“Satisfeitos”) o número de clientes muito satisfeitos foi maior que 70%, o que sugere que 

apesar de bom, existe oportunidades para melhoria. Porem na matriz de decisão estes critérios 

não apresentavam um peso relevante.  

 Desta forma, o bom resultado para esse grupo indica que esses critérios devem ser 

monitorados para manter o nível atual, e mesmo que não seja prioridade deve-se buscar captar 

a satisfação completa da parcela de clientes apenas “Satisfeitos”. 

O critério “Preços dos produtos/serviços” apresentou uma divisão da opinião dos 

clientes através do resultado de apenas 40% dos clientes “Muito Satisfeitos”, 50% 

“Satisfeitos” e uma parcela de 10% “Indiferente”. Apenas esses valores, sem uma avaliação 

qualitativo não apresenta indícios das razões de não satisfação dos clientes, mas sinaliza a 

necessidade de avaliação do critério. 

Pode-se estabelecer um outro agrupamento de critérios, porém com caráter de alerta 

principal, com os critérios “Clima do ambiente” (57% dos clientes “Muito Satisfeitos”, 37% 

“Satisfeitos” e 13% “Insatisfeitos”), “Acesso às informações” (50% dos clientes “Muito 

Satisfeitos”, 40% “Satisfeitos”, 7% “Indiferente” e 3% “Insatisfeitos”), “ Formas de 

pagamento” (20% “Muito Satisfeitos”, 33% “Satisfeitos” 43% “Insatisfeitos” e 3% “Muito 

Insatisfeitos”) e “Acesso ao restaurante” (57% “Muito Satisfeitos”, 20% “Satisfeitos”, 7% 
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“Indiferentes” , 13% “Insatisfeitos” e 3% “Muito Insatisfeitos”), pois esses critérios menores 

pontuações da satisfação, e em alguns deles foram avaliados como muita insatisfação. Assim, 

identifica-se nesse grupo de características as maiores oportunidades de melhoria. 

O quadro 2 apresenta a avaliação aplicada à proprietária do restaurante: 

 

Critérios Proprietário 

Higiene do ambiente Muito Satisfeito 

Paladar dos alimentos Muito Satisfeito 

Apresentação das refeições Muito Satisfeito 

Atendimentos oferecidos Muito Satisfeito 

Atendimento dos funcionários Satisfeito 

Preços dos produtos/serviços Satisfeito 

Clima do ambiente Insatisfeito 

Decoração Satisfeito 

Eventos realizados Satisfeito 

Acesso as informações Muito Satisfeito 

Formas de pagamento Muito Satisfeito 

Acesso ao restaurante Muito Satisfeito 

Quadro 2 – Avaliação da Proprietária 
Fonte: o autor 
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Critérios Proprietário 
Avaliação similar ao 

cliente 

Higiene do ambiente Muito Satisfeito 80% 

Paladar dos alimentos Muito Satisfeito 93% 

Apresentação das refeições Muito Satisfeito 87% 

Atendimentos oferecidos Muito Satisfeito 83% 

Atendimento dos funcionários Satisfeito 10% 

Preços dos produtos/serviços Satisfeito 50% 

Clima do ambiente Insatisfeito 13% 

Decoração Satisfeito 23% 

Eventos realizados Satisfeito 30% 

Acesso as informações Muito Satisfeito 50% 

Formas de pagamento Muito Satisfeito 20% 

Acesso ao restaurante Muito Satisfeito 57% 

Quadro 3 – Comparação da Avaliação da Proprietária e do Cliente  
Fonte: o autor 

 
A opinião da proprietária diverge fortemente à do cliente em relação aos critérios de 

“Atendimento dos funcionários”, avaliado pela primeira como “Satisfeito”, e como 

apresentado na Figura 2 supera a expectativa da mesma como sendo 90% dos clientes com 

satisfação completa. De forma similar está a avaliação da “Decoração”, avaliado pelos 

clientes com 77% de satisfação completa. Porém o critério “Forma de pagamento” está muito 

aquém da expectativa da proprietária, que avaliou como “Muito Satisfeito” e a avaliação mais 

forte dos clientes foi de 43% “Insatisfeitos”. Apesar do critério “Clima do ambiente” não ter 

opiniões divergentes, é preocupante, pois é de senso comum a insatisfação.  

Sendo mais críticas as avaliações de insatisfação, as Figuras 4 e 5 apresentam os 

paretos que representam os critérios avaliados como “Insatisfeito” e “Muito Insatisfeito” 

respectivamente. 
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Figura 4 – Pareto das avaliações “Insatisfeito”– Perguntas Fechadas 

Fonte: próprio autor 

 

 
Figura 5 – Pareto das avaliações “Muito Insatisfeito”– Perguntas Fechadas 

Fonte: próprio autor 
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As Figuras 3 e 4 ilustram os principais critérios que devem ser tratados para atingimento 

de melhorias identificadas pelo cliente, visto que são manifestações dos mesmos sobre a 

insatisfação, as ações aplicadas devem ser notadas. 

 

4.2 RESULTADOS QUALITATIVOS 

A pesquisa aplicada não exigiu o preenchimento extensivo das opiniões dos clientes, 

assim foram feitas manifestações espontâneas e por isso com menor volume de informações, 

sendo os critérios classificados com insatisfação em qualquer nível os mais comentados, o que 

facilita a identificação de oportunidades para atingimento pelo menos da satisfação. 
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Critério Principais comentários 

Higiene do ambiente • (Sem comentários relevantes) 

Paladar dos alimentos • (Sem comentários relevantes) 

Apresentação das refeições • (Sem comentários relevantes) 

Atendimentos oferecidos • (Sem comentários relevantes) 

Atendimento dos funcionários • (Sem comentários relevantes) 

Preços dos produtos/serviços • (Sem comentários relevantes) 

Clima do ambiente • Ambiente quente 

• Necessita de mais ventilação 

Decoração • (Sem comentários relevantes) 

Eventos realizados • (Sem comentários relevantes) 

Acesso as informações sobre o restaurante • Pouca divulgação 

• Os meios de divulgação já explorados são bons 

• Poucas pessoas no meio de convívio conhecem 

o restaurante 

Formas de pagamento • Necessita aceitar cartão de crédito 

• Necessita aceitar cartão de débito 

Acesso ao restaurante • Estacionamento deficiente 

• Sugestão de alocação de manobrista 

• Localização dentro de um condomínio dificulta 

acesso de público irrestrito 

Quadro 4 – Principais Comentários dos Clientes 
Fonte: o autor 

 

4.2.1 Matriz SWOT 

 

Nessa seção é apresentada a matriz SWOT elaborada com as oportunidades, ameaças, 

pontos fortes e fracos do negócio de forma a incrementar a avaliação qualitativa. Todos os 

itens foram identificados através da observação do funcionamento do estabelecimento e ainda, 

através da captação da percepção da proprietária. 

 

 

 



31 

 

 

  Favorável Desfavorável 
A

m
b

ie
n

te
 in

te
rn

o
 

I) Localização privilegiada na orla de uma 

represa 

II) Arquitetura elaborada para tal ambiente 

III) Refeições exclusivas 

IV) Local de encontro para apresentação dos 

empreendimentos da região 

I) Baixa captação de sinal telefônico 

II) Pouca qualificação da equipe 

III) Ausência de estacionamento exclusivo 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

er
n

o
 

V) Tecnologia de utilização de cartões de 

crédito e débito via internet 

VI) Propostas de parcerias para organização 

de eventos no local 

IV) "Lei Seca" 

V) Localização dentro de um condomínio 

residencial 

VI) Períodos chuvosos 

VII) Localização distante do público 

VIII) Acesso difícil aos fornecedores de bebidas 

Quadro 5 – Matriz SWOT  
Fonte: o autor 

4.3 AÇÕES IDENTIFICADAS 

Nessa seção foi realizado levantamento das ações identificadas através da pesquisa 

de satisfação realizada e da análise da matriz SWOT elaborada, e apresentada no quadro 5. 

 

4.3.1 Ações identificadas pela pesquisa 

 

Para definição de ações a serem tomadas para alcance de melhorias relacionadas a 

pesquisa de satisfação, os critérios foram divididos em dois grupos classificados pelo caráter 

de importância: 

 

1)  Grupo de risco: Nesse grupo foram alocado os critérios classificados com 

maior manifestação de insatisfação pelo cliente, e suas ações de melhorias 

com prioridade de atuação. Isso porque entende-se que inicialmente o 

estabelecimento deve corrigir as falhas apontadas pelo cliente, de forma a 

atingir pelo menos o patamar de qualidade convencional antes de tomar ações 

para se enquadrar a qualidade percebida. 

2)  Grupo de aperfeiçoamento: Os critérios avaliados com maior manifestação 

de satisfação ou satisfação plena, sem avaliações de insatisfação foram 

alocados nesse grupo, e suas ações são de caráter não primordial, mas nem 

por isso menos importantes. As ações traçadas para esse grupo tem a intenção 
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de surpreender o cliente em relação a sua expectativa sobre o restaurante, e 

espera-se assim o atingimento da qualidade percebida pelo cliente. Serão 

essas as principais ações de captação do conceito almejado pela 

administração do negócio. 

Grupo de risco 

 
Grupo de Risco Manifestações Negativas Manifestações Positivas 

Clima do ambiente 
Quente 

Necessita de mais ventiladores 

(Nenhuma) 

Acesso as informações 
Pouca divulgação Página social bem 

atualizada 

Formas de pagamento Necessita aceitar cartões de crédito e débito (Nenhuma) 

Acesso ao restaurante 

Estacionamento deficiente 

Sugestão de alocação de manobrista 

Localização dentro de um condomínio dificulta 

acesso de público irrestrito 

(Nenhuma) 

Quadro 6 – Grupo de Risco  
Fonte: o autor 

 
Com base nas informações contidas no quadro 6, foram estabelecidas ações de 

melhoria para os critérios do grupo de risco: 

 

Clima do ambiente: 

• Instalação do segundo climatizador de ar: Atualmente o ambiente já conta com 

o funcionamento constante de um climatizador industrial de ar, porém devido 

às altas temperaturas ocasionadas pelo clima tropical da região, é necessária a 

instalação de um segundo equipamento. 

 

Acesso às informações sobre o restaurante: 

• O negócio utiliza apenas de canais de divulgação através de redes sociais, e 

uma página na internet. É necessário manter a atualização constante desses 

canais. 

• Ofertas de cortesias para clientes que participarem da divulgação, através das 

redes sociais, ou divulgação informação informal entre amigos, conhecidos e 

familiares. 

• Pesquisa de novos meios de divulgação realizados por empresas do ramo, ou 

similares que possam ser aplicadas ao estabelecimento. 
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Formas de pagamento: 

• Há dificuldades na implementação da aceitação de cartões de crédito e débito 

no local pela baixa frequência de sinal telefônico na região. Faz-se necessária 

a instalação de uma antela para captação de sinal para em seguida ser feita a 

solicitação as empresas de cartões o direito de utilização. 

 

Acesso ao restaurante: 

• Estudar possibilidade de alocação de manobrista, visto que há grande 

responsabilidade alocada à prestação desse serviço, além do custo com a 

mão-de-obra que deve ser avaliado. 

• O restaurante não conta com estacionamento exclusivo aos clientes, e não há 

espaço físico para a criação de um, atualmente os veículos são estacionados 

nas ruas do condomínio ou em lotes vagos, e não há regras definidas, o que 

causa congestionamentos. Há um vigia no local, esse deve ser orientado sobre 

a organização desejada para repassar aos clientes em sua chegada. 

• A localização do restaurante é especificamente dentro de um condomínio 

residencial, o que causa constantes desconfortos com os moradores com a 

entrada livre de pessoas. Esse desconforto deve ser discutido em reunião do 

condomínio, em que devem ser estabelecidas regras para a entrada dos 

clientes do restaurante, e esses orientados na portaria do condomínio. 
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Grupo de Aperfeiçoamento 

 
Grupo de Aperfeiçoamento Manifestações Negativas Manifestações 

Positivas 
Higiene do ambiente (Nenhuma) Sempre limpo 

Paladar dos alimentos (Nenhuma) Excelente 

Apresentação das refeições Diminuição da porção (Nenhuma) 

Atendimentos oferecidos (Nenhuma) (Nenhuma) 

Atendimento dos funcionários (Nenhuma) Educação 
Simpatia 
Atenção 

Preços dos produtos/serviços (Nenhuma) (Nenhuma) 

Decoração (Nenhuma) (Nenhuma) 

Eventos realizados (Nenhuma) Excelentes 
Maior frequência 

Quadro 7 – Grupo de Aperfeiçoamento 
Fonte: o autor 

 
Com base nas informações contidas no quadro 7, foram estabelecidas ações de 

melhoria para os critérios do grupo de aperfeiçoamento: 

 

Higiene do ambiente 

• Criar política de verificação da higiene do ambiente e dos funcionários 

 

Paladar dos alimentos 

• Criar política de feedback instantâneo com o cliente no momento de fechamento da 

conta 

 

Apresentação das refeições 

• Aperfeiçoar política de medição dos produtos antes do preparo 

 

Atendimentos oferecidos 

• Criar política de feedback instantâneo com o cliente no momento de fechamento da 

conta 

• Realizar pesquisa em negócios do ramo 
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Atendimento dos funcionários 

• Criar rotina de reuniões motivacionais com os funcionários, incluindo apresentação do 

resultado positivo em relação ao desempenho da equipe 

 

Preços de produtos/serviços 

• Realizar pesquisa em negócios do ramo 

• Criar rotina de avaliação dos custos e verificação do valor repassado ao cliente 

 

Decoração 

• Contratação de consultoria especializada 

 

Eventos realizados 

• Criar programação de eventos por temporadas definidas e com variações de estilo 

cultural. 

 

4.3.2 Ações identificadas pela Matriz SWOT 

 

Nessa seção são apresentadas as possibilidades de ações identificadas para os itens 

relacionados com a matriz SWOT apresentada no quadro 5.  
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  Itens Ações 
P

o
n

to
s 

Fo
rt

es
 

I) Localização privilegiada na orla de uma 

represa 

I) Elaborar esquema de divulgação e evidenciação 

explorando o ambiente em que está localizado o 

negócio. 

II) Arquitetura elaborada para tal 

ambiente 

II) Realizar pesquisas frequentes sobre novidades 

para instalações similares que façam evidência ao 

ambiente em que o negócio está instalado. 

III) Refeições exclusivas IV) Desenvolver novas receitas para lançamentos em 

temporadas específicas 

IV) Local de encontro para apresentação 

dos empreendimentos da região 

V) Aprimorar estrutura para facilitar e auxiliar essa 

negociação 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 I)  Tecnologia de utilização de cartões de 

crédito e débito via internet 

I) Instalação de tecnologia de aceitação de cartões 

diversos via internet 

II) Propostas de parcerias para 

organização de eventos no local 

II) Avaliar propostas já existentes e captar novas, caso 

necessário 

P
o

n
to

s 
Fr

ac
o

s 

I) Baixa captação de sinal telefônico I) Pesquisar tecnologias de ampliação de captação de 

sinal telefônico 

II) Pouca qualificação da equipe II) Matricular equipe em esquema de rodízio em 

cursos de qualificação oferecidos na região 

III) Ausência de estacionamento 

exclusivo 

III) Contratação de funcionário para organização do 

estacionamento nas ruas do condomínio 

A
m

ea
ça

s 

I) "Lei Seca" I) Firmar parcerias com profissionais de transporte 

para facilitar o retorno dos clientes em suas 

residências com segurança 

II) Localização dentro de um condomínio 

residencial 

II) Acordar em reunião do condomínio sobre a 

facilitação de acesso a novos clientes ao restaurante. 

III) Períodos chuvosos III) Elaborar plano de atrações em períodos chuvosos 

IV) Localização distante do público IV) Elaborar parcerias com profissionais de transporte 

para providenciar o transporte dos clientes 

V) Acesso difícil aos fornecedores de 

bebidas 

V) Realizar operação de transbordo dos produtos em 

local seguro 

Quadro 8 – Ações da Matriz SWOT 
Fonte: o autor 
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4.3.3 Priorização das ações 

 

As possibilidades de ações levantadas nas análises das pesquisas de satisfação e 

através da matriz SWOT foram selecionadas e priorizadas, isso com o auxílio da Matriz de 

Decisão. Na tabela 3 os itens avaliados foram ordenados por prioridade, definidos através do 

fator de contribuição identifica na Matriz de Decisão apresentada pela tabela 2, e em seguida 

classificadas em três níveis de prioridade: 

• 1 – Alto nível de prioridade de ação; 

• 2 – Médio nível de prioridade de ação; 

• 3 – Baixo nível de prioridade da ação. 

 

Tabela 3 – Priorização das ações  

Ordem de 
Prioridade 

Itens que poderão ser 
abordados 

Fator de 
contribuição 

Nível de 
Prioridade 

1 Paladar dos alimentos 16% 1 

2 Higiene do ambiente 13% 1 

3 Apresentação das refeições 13% 1 

4 
Atendimento dos 

funcionários 13% 1 

5 Atendimentos oferecidos 8% 2 

6 Clima do ambiente 8% 2 

7 Acesso ao restaurante 8% 2 

8 Formas de pagamento 6% 2 

9 Preços dos produtos/serviços 6% 2 

10 Acesso as informações 6% 2 

11 Decoração 4% 3 

12 Eventos realizados 3% 3 
Fonte: o autor 

 A análise feita sobre a pesquisa de satisfação permitiu a divisão dos critérios em dois 

agrupamentos em relação à percepção do cliente, sendo esses o Grupo de Risco, em que 

foram alocados os critérios avaliados com insatisfação e o Grupo de Aperfeiçoamento, nesse 

grupo foram alocados os critérios mais bem avaliados pelos clientes, sem manifestações de 

insatisfação. Assim, o primeiro fator utilizado de priorização para as ações foi obtido por 

meio dessa divisão, sendo primordial a aplicação das ações do Grupo de Risco e em seguida 

sobre as ações do Grupo de Aperfeiçoamento. 
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 Em seguida, as ações dentro de cada agrupamento foram reclassificadas por ordem de 

prioridade com base na análise da tabela 3, que realiza a classificação do nível de prioridade 

de cada um dos critérios. 

 O quadro 9 apresenta a ordem de priorização das ações relacionadas ao Grupo de 

Risco. 

 

Nível de 
Prioridade 

Grupo de Risco Ações de melhoria 

2 Clima do ambiente Instalação do segundo ventilador 

2 
Acesso as 

informações 

Atualização constante dos canais já utilizados de divulgação 

Ofertas de cortesias para clientes que participarem da divulgação 

Pesquisa de novos meios de divulgação 

2 
Formas de 

pagamento 

Inclusão as oferta de pagamento em diversos cartões de crédito e 

débito 

2 
Acesso ao 

restaurante 

Estudar possibilidade de alocação de manobrista 

Estabelecer regras para estacionamento 

Orientar o vigia atual sobre a organização do estacionamento 

Discutir em reunião do condomínio sobre acesso do público ao 

restaurante 

Quadro 9 – Priorização das ações do Grupo de Risco 
Fonte: o autor 

 Através da tabela 3 foi identificado que o nível de prioridade as ações é o mesmo, 

sendo assim, não há necessidade de priorização entre as ações desse agrupamento. 

Em seguida foram tratadas as ações relacionadas ao Grupo de Aperfeiçoamento. O 

quadro 10 apresenta a ordem de priorização das ações desse agrupamento. 
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Nível de 
Prioridade 

Grupo de Aperfeiçoamento Ações de melhoria 

1 Higiene do ambiente 
Criar política de verificação da higiene do 

ambiente e dos funcionários 

1 Paladar dos alimentos 
Criar política de feedback instantâneo com o 

cliente no momento de fechamento da conta 

1 Apresentação das refeições 
Aperfeiçoar política de medição dos produtos 

antes do preparo 

1 Atendimento dos funcionários 

Criar rotina de reuniões motivacionais com os 

funcionários, incluindo apresentação do resultado 

positivo em relação ao desempenho da equipe. 

2 Atendimentos oferecidos 

Criar política de feedback instantâneo com o 

cliente no momento de fechamento da conta 

Realizar pesquisa em negócios do ramo 

2 Preços dos produtos/serviços 

Realizar pesquisa em negócios do ramo 

Criar rotina de avaliação dos custos e verificação 

do valor repassado ao cliente 

3 Decoração Contratação de consultoria especializada 

3 Eventos realizados 
Criar programação de eventos por temporadas 

definidas e com variações de estilo cultural 

Quadro 10 – Priorização das ações do Grupo de Risco 
Fonte: o autor 

 
Analisando o quadro 10, verifica-se que as ações relacionadas ao Grupo de 

Aperfeiçoamento deverão ser tratadas priorizando inicialmente as relacionadas ao critérios 

“Higiene do ambiente”, “Paladar dos alimentos”, “Apresentação das refeições” e 

“Atendimento dos Funcionários”, em seguida as ações relacionadas aos critérios 

“Atendimentos oferecidos” e “Preços dos produtos/serviços”, e por último as ações 

relacionadas aos critérios “Decoração” e “Eventos realizados”. 

 De forma complementar as ações definidas por meio da Matriz SWOT deveriam ser 

tratadas priorizando inicialmente as ações relacionadas às “Ameaças” e “Pontos Fracos, visto 

que representam fragilidade maior ao negócio. Em seguida, deverão ser tratadas as ações 

relacionadas às “Oportunidades” e “Pontos Fortes” coma intenção de aprimorar o negócio. 
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5. CONCLUSÕES 

Pelo apresentado na pesquisa, pode-se concluir que: 

• O confronto das opiniões dos clientes com a opinião da administração apresentou 

divergências significativas, apresentando insatisfações em alto nível, e não notadas pela 

proprietária do local. Sendo o cliente a razão do negócio, prova-se necessária a constante 

comunicação com o cliente para conhecimento de suas necessidades e expectativas, essas 

em sua maioria identificadas no estudo com simples solução;  

• A investigação da visão do cliente precisa ser realizada com preparação para obtenção de 

resultados de qualidade. É necessário o estudo da melhor técnica, preparação da pesquisa 

e avaliação adequada dos resultados uma vez que serão esses responsáveis pelo 

embasamento das ações a serem tomadas. Logo, uma falha nesse processo pode gerar um 

esforço desnecessário ou até mesmo inadequado da empresa; 

• As ações traçadas foram em maior parte baseadas nas sugestões feitas pelo pesquisado. 

Isto sugere que a realização das mesmas deve resultar no atingimento da satisfação 

primordial do público; 

• O conhecimento sobre a visão que o cliente tem e espera do estabelecimento possibilitou a 

administração do negócio estabelecer ações de melhorias que devem superar as 

expectativas dos clientes, principalmente sobre os critérios bem avaliados pelos 

pesquisados, o que deve aperfeiçoar esses critérios e elevar o patamar da conceituação dos 

mesmos. Assim a empresa deve captar a qualidade percebida almejada, através do 

reconhecimento da excelência dos serviços prestados. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Para cada item do questionário, deverão ser atribuídos os níveis de satisfação percebidos: 
 Características\Nível de 

satisfação 

Muito 

Satisfeito 
Satisfeito Indiferente Insatisfeito 

Muito 

Insatisfeito 

Ordem de 

Prioridade 

1 Higiene do ambiente       

Comentário   

2 Paladar dos alimentos       

Comentário  

3 Apresentação das refeições       

Comentário  

4 Atendimentos oferecidos       

Comentário  

5 Atendimento dos funcionários       

Comentário  

6 Preços dos produtos/serviços       

Comentário  

7 Clima do ambiente       

Comentário  

8 Decoração       

Comentário  

9 Eventos realizados       

Comentário  

10 Acesso as informações sobre o 

restaurante 
      

Comentário  

11 Formas de pagamento       

Comentário  

12 Acesso ao restaurante       

Comentário  

 

 


