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RESUMO 

 

 

BORDON, Adriano Neto. Análise Da Qualidade e da Prestação de Serviços do 

Restaurante Ponto Sobre a ótica do cliente. Florianópolis. 2012. p.59 Relatório de 

Estágio Supervisionado/TCC do curso de Turismo das Faculdades Integradas ASSESC, 

2012. 

 

 

O presente trabalho foi realizado com a intenção de medir o nível de satisfação dos 
clientes do Restaurante Ponto, assim como seus serviços e produtos oferecidos. O 
autor utilizou uma abordagem baseada nas pesquisas bibliográficas. Após a 
realização da pesquisa o trabalho apresenta os resultados e informações obtidas 
identificando os pontos fortes, vulneráveis e irrelevantes segundo a percepção dos 
clientes, e por fim sugestões para aumentar a satisfação dos clientes. Acredita-se 
que com a realização dessa pesquisa seja possível detectar melhorias e perceber 
com clareza a relação entre produtos, serviços e clientes. Visando a adaptação de 
novas técnicas para melhorar a qualidade dos serviços e produtos para agradar os 
clientes. 
 

 

Palavras-chave: turismo, restaurante, qualidade do serviço. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

O turismo é uma atividade socioeconômica responsável por movimentar uma 

infinidade de bens e serviços basicamente representados pelo tripé: transporte, 

hotelaria e agenciamento. Todavia outros segmentos podem ser diretamente 

afetados pelo turismo como: restaurantes, locadores de veículos, lojas, shoppings, 

parques entre outros (LAGE; MILONE, 2000). 

A alimentação, por se tratar de um fenômeno cultural, caracteriza a população 

de determinada região, sendo frequentemente relacionada à identidade do local e 

por esse motivo desperta o interesse dos turistas e excursionistas que se deslocam 

até determinada localidade para provar estes pratos (GIMENES, 2006). 

Na lógica da modalidade turística, esta territorialidade não é apenas 

incentivada, mas divulgada amplamente como forma de diferenciação de destinos, 

pois quanto mais diferenciado, mais valorizado será o local. Dessa forma, a relação 

entre o turismo e a gastronomia está na necessidade de se proporcionar um 

importante ponto de contato do turista com a realidade visitada demonstrando os 

valores e tradições locais (GIMENES, 2006). 

Partindo da necessidade de agradar o turista, as empresas voltadas para o 

setor de alimentação devem estar preocupadas em oferecer o melhor serviço 

possível para assim desenvolver um alto padrão de reconhecimento turístico. Torna-

se necessário, portanto, medir a satisfação dos clientes com regularidade. Existem 

diversos métodos para medir a satisfação do cliente como: levantamentos 

periódicos, dados comportamentais, pesquisa de grupo, pesquisa de grupo de foco, 

pesquisa experimental, pesquisa por observação, pesquisa qualitativa, questionário 

por telefone e internet (KOTLER, 2006). 

A pesquisa qualitativa possui diversas vantagens entre elas a liberdade tanto 

dos pesquisadores em suas formas de investigação, como dos consumidores em 

suas respostas. Por se tratar de um método relativamente simples, como pela forma 

de acompanhamento do consumidor, permite que o pesquisador tenha uma amostra 

significativa tornando seus resultados mais fieis à realidade (KOTLER, 2006).  
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Esse tipo de pesquisa beneficiará não somente a empresa, Mas também os 

clientes e turistas que poderão fazer críticas, elogios e sugestões garantindo 

melhorias nos produtos oferecidos e serviços prestados.   

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este trabalho tem a importância para o empreendimento, pois auxiliará a 

empresa a obter informações sobre seus serviços prestados, produtos oferecidos e 

o perfil do cliente.  

Para que seja possível detectar melhorias e perceber com clareza a relação 

entre produtos, serviços e clientes. Visando a adaptação de novas técnicas para 

melhorar a qualidade dos serviços e produtos para agradar os clientes. 

A proposta do acadêmico foi aplicar um questionário de avaliação dos 

serviços e produtos oferecidos, com o objetivo de conhecer as percepções, 

reclamações, sugestões e elogios dos clientes e turistas que frequentam o 

Restaurante Ponto. 

 Sendo assim, por meio da análise das respostas dos participantes da 

pesquisa, a empresa poderá aprimorar seus serviços, aplicando melhorias em 

pontos estratégicos e mantendo o nível de outros pontos que foram bem avaliados 

pelos clientes. 

 

 

1.1.1 Problema 

 

A avaliação dos serviços prestados pelo Restaurante Ponto pode auxiliar no 

crescimento das vendas da empresa. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Analisar a satisfação dos clientes do Restaurante Ponto em relação aos 

serviços e produtos oferecidos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a estrutura física do restaurante sobre o ponto de vista dos 

clientes; 

 Classificar importância da qualidade de atendimento ao público; 

 Avaliar a qualidade Buffet; 

 Identificar as deficiências no atendimento ao cliente. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

 

O intuito do trabalho é obter um resultado mais aprofundado do nível de 

satisfação dos clientes e turistas que frequentam o Restaurante Ponto. A realização 

da pesquisa irá revelar fraquezas nos serviços e pontos fortes da empresa, a fim de 

aperfeiçoar cada vez mais os produtos e serviços oferecidos de maneira que 

satisfaça o cliente por completo. 

Normalmente as criticas são feitas para os garçons durante o atendimento, e 

estes não têm material adequado e tempo para anotar o que os clientes falam, 

reivindicam e sugerem. Os proprietários, juntamente com o estagiário e os demais 

funcionários perceberam a necessidade e a importância da realização da pesquisa 

com a finalidade de analisar a satisfação dos clientes.        

A completa satisfação do cliente é o resultado que as empresas do setor 

turístico desejam alcançar. Analisando os resultados obtidos através da percepção 
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dos clientes, o Restaurante Ponto poderá focar melhorias nos serviços prestados, 

nos produtos oferecidos e no ambiente geral do restaurante. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste item será previsto os procedimentos metodológicos utilizados pelo 

acadêmico no decorrer dos objetivos específicos elencados e a fim de alcançar, com 

a efetividade devida, o objetivo geral proposto. 

Sendo a sugestão fim de este trabalho vislumbrar melhorias na oferta de 

serviços aos clientes do Restaurante Ponto, no intuito de aumentar sua satisfação e, 

conseqüentemente, torná-lo mais rentável e estável no mercado. 

Deste modo, tem-se que, através de uma pesquisa descritiva e experimental, 

a melhor e mais eficiente técnica a ser aplicada é a consulta direta aos 

consumidores por meio de um questionário que contemple todos os aspectos 

possíveis a serem analisados por eles (GIL, 2009). 

Contudo, há que se considerar que a interpretação dos dados cujos valores 

são meramente subjetivos, eis que se trata de uma pesquisa qualitativa com 

ambiente natural como maior fonte de coleta de dados, far-se-á de forma intuitiva, 

porém com suporte de uma pesquisa exploratória em que a coleta de dados 

secundários, como revisão bibliográfica sobre o tema, compõe este estudo e 

proporciona maior familiaridade com o problema (GIL, 2009). 

Por fim, através da combinação deste estudo anterior e da compilação dos 

dados coletados através do questionário, o acadêmico terá condições e subsídios 

necessários para apresentar sugestões de melhoramentos e, com sucesso, atingir 

seu objetivo geral proposto anteriormente. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Este relatório de estágio\TCC está dividido em seis capítulos, organizados 

desta forma: Introdução, Fundamentação Teórica, Local do Estágio, O Estágio, 

Proposta ao local do estágio e Considerações finais. 
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No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução do trabalho, delimitação do 

tema, problema, objetivo geral e específico, relevância, justificativa da pesquisa e a 

metodologia utilizada para elaborar este trabalho. 

O segundo capítulo, compõe a fundamentação teórica do trabalho que aborda 

temas sobre o turismo, turismo no Brasil, turismo em Florianópolis, turismo e 

gastronomia, análise de mercado e pesquisa de marketing.  

No terceiro capítulo apresenta o Restaurante Ponto, onde foi realizado o 

estágio, demonstrando dados da empresa, histórico, estrutura física, organograma, 

recursos humanos e serviços prestados pelo acadêmico. 

No capítulo quatro encontram-se o setor estagiado e as atividades 

desenvolvidas, assim como análise geral do estágio, destacando os aspectos 

positivos e negativos, as dificuldades encontradas e os conhecimentos adquiridos. 

O capítulo cinco apresenta a pesquisa realizada pelo acadêmico no local de 

estágio. 

Por fim, no capitulo seis serão apresentadas as considerações finais do 

Relatório de Estágio/TCC. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

Neste capítulo serão descritos conceitos e comentários de autores 

especialistas e pesquisadores dos assuntos relacionados ao Turismo, Turismo no 

Brasil, Turismo em Florianópolis, Turismo e gastronomia, análise de Mercado e 

pesquisa de marketing com a intenção de mostrar que teorias já estabelecidas 

podem relacionar-se com o tema da presente pesquisa. 

 

2.1 TURISMO 

 

No século XX, a atividade turística ganhou força devido ao desenvolvimento 

social resultado da Revolução Industrial. Embora seja tão antiga quanto a história da 

humanidade, Lage e Milone (2000, p25) definem que “somente no século XX, mais 

precisamente a partir dos anos 70, que se projetou como uma das mais importantes 

industrias do mundo moderno.” 

 

Hoje, é impossível limitar uma definição especifica de turismo. Sem duvida é 
uma atividade socioeconômica, pois gera a produção de bens e serviços 
para o homem visando a satisfação de diversas necessidades básicas e 
secundarias. Em se tratando de uma manifestação voluntaria decorrente da 
mudança ou do deslocamento humano temporário, envolve a 
indispensabilidade de componentes fundamentais como o transporte, o 
alojamento, a alimentação e, dependendo da motivação, o entretenimento 
(LAGE; MILONE, 2000, p. 26) 
 
 

 

No período em que começaram a surgir estudos científicos relacionados à 

atividade turística foram criadas varias definições, formando uma atividade com 

grande variedade de conceitos.   

 

[...] O turismo encontrar-se ligado praticamente, quase todos os setores da 

atividade social humana é a principal causa da grande variedade de 

conceito, todos eles válidos enquanto se circunscrevem aos campos que é 

estudado. Não se pode dizer que esse ou aquele conceito é errôneo ou 

inadequado quando se pretende conceituar o turismo sob uma ótica 
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diferente, já que isso levaria as discussões estéreis. Estas poriam 

justamente em evidência as limitações conceituais existentes sobre o 

fenômeno (BENI, 2004, p.39). 

 

 

De acordo com Lage e Milone (2000, P.25) a atividade turística “incorpora os 

agentes econômicos turistas ou consumidores de bens e serviços relacionados de 

forma direta e indireta com a atividade turística, e as empresas ou produtores destes 

recursos” 

Segundo de De La Torre (1992, p19), uma das definições da atividade 

turística é: 

  

[...] fenômeno social que consiste no deslocamento voluntario e temporário 
de indivíduos ou grupos de pessoas que fundamentalmente por motivo de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saindo de seu local de residência 
para outro na qual exerça atividade remunerada, gerando múltiplas inter-
relações de importância social, econômica e cultural.    

 

 

O turista quando está visitando um local, espera ser bem atendido, bem 

acomodado, se sentir seguro e precisa se locomover eficazmente, atingindo assim 

seus objetivos e expectativas, com o intuito de tornar o período de férias o mais 

proveitoso possível (DE LA TORRE, 1992).   

Lage e Milone (2000, p.15) destacam a importância do turismo em relação à 

economia quando afirmam que “nenhuma atividade econômica compete tão 

intensamente no ambiente da globalização quanto à indústria de viagens e turismo”. 

Independente da necessidade ou da motivação o conceito de turismo 

engloba serviços de transporte, hospedagem, o agenciamento, a alimentação, o 

entretenimento e outras atividades de produção que atenda as necessidades dos 

consumidores neste caso os turistas (LAGE; MILONE, 2000). 

 

2.2 TURISMO NO BRASIL 

 

No caso do Brasil, o Organismo Oficial de Turismo é formado pelo Ministério 

dos Esportes e Turismo, e subordinados a ele, estão a Secretaria Nacional do 

Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR.  

O Brasil registra hoje a passagem efetiva de um turismo tímido e 

desarticulado para uma produção mais estruturada e de qualidade. Isto porque a 
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política de desenvolvimento do Governo Federal tem adotado o fomento ao turismo 

doméstico e internacional como estratégia de crescimento econômico (BAHL, 2003). 

As ações resultantes de programas específicos como qualificação de mão-de-

obra, financiamento a empresas prestadoras de serviços turísticos e investimentos 

em infra-estrutura incentivaram o aumento de produtos regionais competitivos 

(BAHL, 2003). 

 

O turismo no Brasil é carreira recente; Vem se desenvolvendo como área de 
estudo desde a década de 1970. Os primeiros cursos nasceram num 
contexto de euforia econômica e ditadura militar, em que o turismo aparecia 
como atividade promissora. Trinta anos depois, verifica-se uma 
preocupação acentuada com a formação de mão de obra para um setor 
cada vez mais importante na economia dos países e no qual se efetuam 
vultosos investimentos (BAHL, 2003, p. 140). 

 

 

Pode-se dizer que o Brasil ainda sofre de investimentos significativos na área 

de turismo, que possam torná-lo definitivamente como uma destinação turística 

internacional consolidada (BAHL, 2003). 

Existe ainda um longo caminho a ser percorrido para que se possa atingir o 

patamar vislumbrado por uma vasta maioria engajada na atividade turística, no que 

dizer respeito a receitas e, principalmente, à eficiência na prestação de serviços 

(BAHL, 2003). 

É preciso ainda ser feito em termos de criação de infra-estrutura (rodovias, 

saneamento básico, comunicações, eletricidade, etc.) e também  no que se refere à 

preparação de uma mão-de-obra qualificada para poder atender a uma demanda 

que tende a crescer nos próximos anos (BAHL, 2003). 

Após esta breve abordagem sobre o turismo no Brasil, o trabalho apresenta o 

turismo em Florianópolis. 

 

2.3 TURISMO EM FLORIANÓPOLIS 

 

De acordo com a citação que se segue, pode-se perceber que três foram as 

raças que compuseram o mosaico da população na Ilha de Santa Catarina, o 

branco, o índio e o negro: 
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Não obstante, é preciso frisar que o patrimônio cultural da Ilha resulta, no 
seu conjunto, dos três elementos formadores da sociedade brasileira: o 
branco europeu, o negro africano e o nativo indígena. Sabemos que as 
culturas não evoluem puras, intocadas no tempo, mas sofrem múltiplas 
influências das mais variadas vertentes civilizatórias, resultando saldos 
híbridos, amalgamados em formas, práticas e modos de vida cada vez mais 
diversos. Desta maneira, um quadro mais completo da cultura local só 
poderá delinear-se considerando a diversidade étnica que historicamente o 
forjou (CECA, 1996, p. 61). 

 

 

Foi a partir de então que a Vila do Desterro começou a ser realmente 

colonizada. Os açorianos destacaram sua cultura na arquitetura, nas tradições e nas 

características étnicas do povo local, criando uma cultura única que hoje é uma 

atração a mais para os turistas (CECA, 1996). 

Além do fator cultural, Florianópolis também se destaca no cenário turístico 

pelas suas belezas naturais, que, segundo Ouriques (1998, p. 79, grifo do autor), 

“[...] atualmente, tornou-se um consenso a defesa de um turismo ecologicamente 

correto, isto é, com respeito ao meio ambiente”. 

Dentre os atrativos turísticos da capital, salientam-se hoje, além das 

magníficas praias, as localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de 

imigrantes açorianos, como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio 

de Lisboa e o próprio centro histórico da cidade de Florianópolis. Como a atividade 

turística não está desassociada do meio ambiente, a citação abaixo exibe os 

importantes ecossistemas da Ilha de Santa Catarina (CECA, 1996). 

 

Outros importantes ecossistemas da Ilha são: as duas maiores lagoas, da 
Conceição e do Peri; os banhados, localizados principalmente nas 
localidades de Pântano do Sul, Jurerê e Canasvieiras; o estuário marinho, 
formado pelas baías Norte e Sul, e os costões rochosos do mar, que 
permitem a fixação de rica fauna, fornecendo também alimento e abrigo 
para diversas espécies de peixes (CECA, 1996, p. 75). 

 

 

Além das belezas naturais, como praias, dunas, costões e uma exótica 

vegetação que recobre suas encostas, Florianópolis oferece aos visitantes inúmeros 

pontos de interesse histórico, desde oficinas líticas e inscrições rupestres, 

testemunhos da ocupação indígena, até igrejas e casarios que nos remetem aos 

tempos da  colonização açoriana (CECA, 1996). 
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A cidade possui uma infra-estrutura que comporta milhares de turistas todos 

os anos, tendo como sua ‘alta temporada’ o verão, ao passo que no período do 

inverno, o município sofre com o problema da sazonalidade. “As atividades ligadas 

ao turismo tiveram notável expansão em Florianópolis a partir do início dos anos 

oitenta, impulsionando profundas mudanças sócio-espaciais no município” 

(Ouriques, 1998, p. 61). 

Uma das maneiras de chegar à cidade de Florianópolis é o rodoviário através 

da BR101 e BR116. O transporte rodoviário é usado, na maioria, por visitantes 

catarinenses, paranaenses, paulistas, cariocas e gaúchos, bem como por turistas 

vindos de países que fazem fronteira com Santa Catarina e com países vizinhos, 

como argentinos, paraguaios e uruguaios (CECA, 1996). 

Além dos transportes rodoviários e marítimos, o transporte aéreo é bastante 

utilizado, sendo que na capital do Estado, Florianópolis, é que se localiza o 

aeroporto internacional de Santa Catarina, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz 

(CECA, 1996). 

Durante a alta temporada, período que compreende o início de dezembro ao 

final de março, a cidade é um verdadeiro reduto de turistas vindos de várias partes 

do Brasil e também do estrangeiro. Para Ouriques (1998, p.79), “a qualidade de vida 

do povo já tem feito jargão presente em praticamente todos os segmentos sociais 

florianopolitanos. O turismo tem sido visto, portanto, como a grande alternativa para 

a cidade, por ser uma indústria sem chaminés”. 

Após esta breve abordagem sobre o Turismo em Florianópolis, o trabalho 

apresenta a relação entre a gastronomia e o turismo. 

 

2.4 TURISMO E GASTRONOMIA 

 

A gastronomia está inserida na nova demanda por atrativos culturais “o 

desenvolvimento do turismo cultural é estimulado em razão de sua capacidade de 

gerar receita e empregos no lugar que se manifesta” (Schluter, 2003, p. 70) 

De acordo com Schluter (2003, p. 70), “a gastronomia como patrimônio local 

está sendo incorporada aos novos produtos turísticos orientados a determinados 

nichos de mercado[...]”, permitindo que os atores locais participem diretamente na 

elaboração dos produtos, transformando a atividade em desenvolvimento 

sustentável.   
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Shulter (2003, p. 69). Ressalta a importância da gastronomia para o turismo 

“O uso turístico do patrimônio faz com que a gastronomia adquira cada vez maior 

importância para promover um destino e para atrair correntes turísticas”. 

Conforme a autora, a gastronomia dificilmente é o atrativo principal de um 

deslocamento turístico.  

 

Geralmente se recorre a criação de rotas temáticas e culturais que permitam 
integrar em um único produto os elementos que isoladamente não 
despertam interesse suficiente ou que contam com certas dificuldades de 
promoção ou comercialização (SCHLUTER, 2003, p. 71). 

 

Dentre os vários segmentos que fazem parte da atividade turística o serviço 

de alimentação, chama a atenção por ser um setor intensivo em mão-de-obra, 

portanto gera empregos, envolve moradores locais e turistas, faz parte de um 

atrativo cultural, é considerado um tipo de roteiro turístico e pode ser considerada 

uma atividade peculiar no que se refere à saúde de turistas e da população local 

(SCHLUTER, 2003).  

 

2.5 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Toda a estratégia de negócio está necessariamente ligada em como a 

empresa vai abordar seu mercado consumidor em busca de diferenciação, 

agregando mais valor aos seus clientes e conquistando-os continuamente; por esse 

motivo a análise de mercado se destaca como parte mais importante do plano de 

negócios (DORNELAS, 2001).  

A fase inicial de um estudo de mercado é a definição do produto ou serviço 

cuja demanda será analisada e, posteriormente, projetada; bem como a delimitação 

do objetivo do estudo, que corresponderá ao grau de detalhamento que se pretende 

alcançar (REBELATTO, 2004) 

 

Entre as várias fases do bem/serviço encontra-se a introdução. Quando o 
bem/serviço esta na fase inicial de vendas é um bem/serviço ‘novo’ no 
mercado, e nesse período o lucro é reduzido. Caso o bem/serviço seja 
‘aceito’, entra numa fase de crescimento e posteriormente maturidade 
consolidando-se no mercado. Nessas etapas a margem de lucro sofre 
substancial aumento. Caso não sejam tomadas providências quanto ao 
bem/serviço (uma inovação, por exemplo), este entra numa fase de 
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saturação e declínio, na qual ele já não é tão interessante do ponto de vista 
da margem de lucro (REBELATTO, 2004, p.30, grifo do autor). 

 

Uma análise de mercado, portanto, corresponde à elaboração de projeções 

de demanda baseadas em hipóteses, implícitas e explícitas, para determinar a 

confiabilidade na projeção. Além da constituição de hipóteses é importante 

estabelecer os riscos vinculados a elas, especialmente com relação ao esforço 

financeiro, ao tempo requerido e aos erros a elas associados, ou seja, devem ser 

estabelecidas estimativas de precisão, nas quais foram estabelecidas as hipóteses e 

projetada à demanda (REBELATTO, 2004). 

É relevante ressaltar a importância da variável ‘preço’ para o estudo de 

mercado, uma vez que: 

 

Em todo projeto deve-se computar um orçamento de receitas e despesas, o 
que exigirá estimativas os preços que provavelmente vigorem tanto para os 
insumos como para os bens/serviços. Por isso, ainda que o problema dos 
preços possa ser tratado com estimativas na projeção da demanda, a 
preparação de um orçamento de despesas e receitas exige que se 
estabeleçam concretamente os preços futuros para os insumos e 
bens/serviços. Assim, dada a coerência que deve existir entre as 
diferentes partes do projeto, a estimativa de preços para o orçamento de 
despesas e receitas deve ser compatível com as hipóteses feitas para 
quantificar a demanda. Em outras palavras, os preços explícitos no 
orçamento deverão ser os mesmos que se acham implícitos na projeção da 
demanda  (REBELATTO, 2004, p.58 ). 

 

Sendo assim, é necessário escolher, verificar e estudar o mercado e as 

condições de atender o composto mercadológico (produto, preço, praça e 

promoção).  

Para Las Casas (2002, P.17) “as quatro funções mencionadas estão ligadas 

ao planejamento. Os administradores de marketing estão na realidade 

constantemente pensando em seu mercado e adaptando-se as alterações.” Por 

esse motivo, grande parte da atividade dos empreendedores está relacionada ao 

planejamento. 

O autor ressalta a importância de oferecer um serviço de forma singular e 

com características próprias, aliando competência técnica à qualidade no serviço 

desenvolvido e prestação de serviços mais amplos á experiência da equipe de 

autoria. Visando assim o sucesso do empreendimento. 
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 Os serviços oferecidos por uma empresa devem ser cuidadosamente 
planejados e, acima de tudo, oferecidos com qualidade. Um serviço bem 
feito gera satisfação dos clientes atendidos, que voltam a comprar ou 
indicam outros de seu relacionamento. Com isso, aumenta a demanda e os 
lucros aumentam (LAS CASAS, 2002, p. 38) 
  

A qualidade em serviços de alimentação está diretamente ligada à satisfação 

total dos cinco elementos existentes, são eles; cliente, empresário, funcionário, 

fornecedor e meio ambiente. Sendo que a qualidade da comida deve ser indiscutível 

(LAS CASAS, 2002). 

Segundo Kotler (2006, p.139), “Além de estar mais informados do que nunca, 

os clientes de hoje possuem ferramentas para verificar os argumentos das empresas 

e buscarem melhores alternativas”. 

Para o sucesso do empreendimento prestador de serviços gastronômicos 

Teichmann (2000, p.14) cita alguns pontos favoráveis, são eles: 

 

A) Os restaurantes devem reciclar seus planos com seriedade. 
B) Envolver os chefes de cozinha nos projetos, a fim de obter metas 
operacionais e financeiras almejadas. 
C) A alimentação naturalista está em moda, muitos não comem carne 
vermelha, então, dar a ênfase esperada aos pratos vegetarianos e 
naturalistas. 
D) Novas tendências culinárias pedem novas técnicas e novos 
equipamentos. 
E) A cozinha tradicional está cedendo lugar aos equipamentos modernos e 
racionais. 
F) O comer com os olhos exige cada vez mais um cuidado especial na 
apresentação dos pratos com imaginação e inovações. 
G) O cliente sabe o que quer, portanto bastante destaque para saladas, 
legumes, massas etc. 
H) Os clientes interessados em cozinhas de exibição querem ver a limpeza 
do ambiente e a higiene no manuseio dos alimentos, assim como o 
desempenho da brigada.  
 

De acordo com Teichmann (2000) no sentido mais amplo, qualidade é 

qualquer coisa que pode ser melhorada. Neste contexto, a qualidade é associada 

não apenas aos produtos e serviços, mas também a maneira como as pessoas 

trabalham e oferecem esses produtos.  
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2.5.1 Pesquisa de marketing 

 

A pesquisa de marketing é o procedimento que conecta a empresa e o cliente 

através de informações usadas para de definir e identificar oportunidades e 

problemas e monitorar o desempenho da atividade desenvolvida (MALHOTRA, 

2006). 

Para Malhotra (2006, p. 36) a pesquisa de marketing é: 

 

Pesquisa de Marketing é a identificação, coleta, análise e disseminação de 
informação de forma sistemática e objetiva e uso de informação para 
melhorar a tomada de decisões relacionada com a identificação e solução 
de problemas e oportunidades em marketing. 

     

A pesquisa tem o objetivo de obter informações sobre a realidade do 

mercado, essa pesquisa ajuda a fundamentar com dados informações para o 

empreendedor a respeito da satisfação de seus clientes (KOTLER, 2006). 

Segundo Moraes (1999, p.19), 

 

As empresas e os consumidores estão buscando novos caminhos para o 
mercado turístico, e o que se observa é a segmentação como um dos 
caminhos escolhidos, destacando-se como ferramenta mais importante a 
informação a respeito do cliente. Valendo-se dessas informações, torna-se 
possível segmentar o mercado atendendo aos desejos do cliente com 
produtos personalizados. 

 

A satisfação do cliente é uma das prioridades máximas dentro do 

empreendimento. Sendo assim tomar decisões com base nos resultados das 

pesquisas com clientes é importante para o sucesso da empresa. (KOTLER, 2006) 

O resultado da pesquisa compila dados suficientes para se ter a certeza que 

uma determinada decisão será a melhor. Segundo Kotler (2006, p. 111) “No 

processo de pesquisa de marketing, essa etapa envolve tirar conclusões a partir dos 

dados coletados. O pesquisador tabula os dados e monta distribuições de 

frequência”.  

Para Kotler (2006) o processo de pesquisa de marketing deve atingir seis 

etapas: 

 Etapa 1: definição do problema, das alternativas de decisão e dos 

objetivos de pesquisa. 

  Etapa 2: desenvolvimento do plano de pesquisa . 
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  Etapa 3: coleta de informações. 

  Etapa 4: análise das informações. 

  Etapa 5: apresentação dos resultados. 

  Etapa 6: tomada de decisão. 

 

Partindo da necessidade de agradar o turista, as empresas voltadas para o 

setor de alimentação devem estar preocupadas em oferecer o melhor serviço 

possível para assim desenvolver um alto padrão de reconhecimento turístico. Torna-

se necessário, portanto, medir a satisfação dos clientes com regularidade. Existem 

diversos métodos para medir a satisfação do cliente como: levantamentos 

periódicos, dados comportamentais, pesquisa de grupo, pesquisa de grupo de foco, 

pesquisa experimental, pesquisa por observação, pesquisa qualitativa, questionário 

por telefone e internet (KOTLER, 2006). 

Malhotra (2006, p.154) afirma que “a pesquisa qualitativa proporciona melhor 

visão e compreensão do contexto do problema”, ou seja, na pesquisa de marketing é 

fundamental considerar a pesquisa qualitativa.   

A pesquisa qualitativa possui diversas vantagens entre elas a liberdade tanto 

dos pesquisadores em suas formas de investigação, como dos consumidores em 

suas respostas. Por se tratar de um método relativamente simples, como pela forma 

de acompanhamento do consumidor, permite que o pesquisador tenha uma amostra 

significativa tornando seus resultados mais fiéis à realidade (KOTLER, 2006).  

Kotler (2006, p. 142) afirma que: 

 

De modo geral, satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento 
resultante da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de 
um produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não 
alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançá-las, ele 
ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas o cliente ficará 
altamente satisfeito ou encantado.  

 

Muitas empresas estão preocupadas em medir a satisfação do cliente e os 

fatores que influenciam a decisão de compra, pois a chave para reter clientes está 

em satisfazê-los. Uma vez satisfeito, o cliente permanece fiel a empresa por mais 

tempo, fala bem dos produtos oferecidos, compra mais produtos e dá menos 

atenção aos concorrentes (MALHOTRA, 2006). 

  



28 

 

3 LOCAL DO ESTÁGIO 

 

 

 

O estágio foi realizado no Restaurante Ponto localizado no bairro de Jurerê, 

em Florianópolis. 

 

3.1 DADOS DA EMPRESA 

 

 Razão social: LNS Bordon. LTDA.ME 

 Nome fantasia: Restaurante Ponto 

 Endereço: Rua das Baleias Franca 153, Florianópolis.  

 Porte: Microempresa 

 CNPJ: 08.949.999/0001-21 

 Telefone: (48) 3282-1390 

 E-mail: Lubordon@globo.com 

 

3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

O Restaurante Ponto fica localizado na praia de Jurerê, norte da ilha de 

Florianópolis. O empreendimento foi inaugurado no dia 18 de outubro de 2006 com a 

intenção de prestar um serviço de qualidade, atendendo as lacunas do mercado em 

relação à prestação de serviços gastronômicos. 

 Anteriormente o local já funcionava como um restaurante de Buffet por peso, 

de comida típica mineira, que funcionou durante dois anos, porém devido a falhas na 

administração o restaurante entrou em falência e o ponto foi vendido para a 

administração atual. A empresária Luciane Natali Schneeberguer, natural de São 

Paulo, adquiriu o ponto para colocar em prática sua experiência prévia no ramo 

alimentício. 

Trata-se de um Buffet por peso, que oferece almoço com aspectos da cozinha 

internacional buscando o meio-termo entre três cozinhas: italiana, francesa e 

brasileira.  

Após seis anos de funcionamento, o Restaurante Ponto conseguiu formar 

uma clientela fiel de moradores e trabalhadores do norte da ilha de Florianópolis. Por 
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estar localizado em um balneário turístico, durante os meses da temporada de verão 

o restaurante recebe diversos turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. 

 O estabelecimento é aberto ao público de terça a domingo, das 11:30 às 

16:00.  Aproveitando o ambiente acolhedor existente, o empreendimento atende a 

diversos eventos conforme a demanda, podendo variar desde festas de formaturas, 

casamentos, jantares de empresas a serviços de entrega. 

O Restaurante Ponto concorre com quatro restaurantes que servem almoço 

por quilo no bairro de Jurerê.  

A missão do restaurante é ser referência em alimentação no mercado em que 

atua. A visão do restaurante é satisfazer os clientes com ambiente e atendimento 

diferenciado, oferecendo alimentos com qualidade e boa procedência.  

Os valores da empresa giram em torno da competência, lucratividade, 

responsabilidade, bom senso, ética e transparência.  

 

3.3 ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA 

 

O Restaurante Ponto fica localizado no Bairro de Jurerê, na esquina da 

Avenida do Búzios com a Rua das Baleias Franca. Construído em 180 metros 

quadrados com capacidade para acomodar aproximadamente 100 pessoas em três 

ambientes diferentes. O local é cercado por diversos estabelecimentos como lojas, 

bares, casas e prédios residenciais, escolas, empresas entre outros.  

O acesso ao restaurante apresenta rampa para portadores de necessidades 

especiais e por este mesmo acesso é realizado o recebimento de gêneros 

alimentícios para a produção das refeições. 

A área do refeitório é dividida em dois pavimentos sendo que o acesso ao 

segundo andar é feito por uma escada de alvenaria. As portas que dão acesso à 

cozinha são do tipo ‘vai-e-vem’ e dotadas de visor, para que as pessoas possam 

perceber o que se passa no ambiente contíguo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

Figura 1 - Fachada Restaurante Ponto 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O ambiente externo é composto por um deck de madeira, onde há três mesas 

com guarda sol com capacidade para dezoito pessoas sentadas. 

 

Figura 2 - Ambiente externo do Restaurante Ponto 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A parte interna localizada no primeiro andar do restaurante possui um 

ambiente climatizado equipado com ar-condicionado, bancada de mármore com 

uma parte refrigerada e outra aquecida, duas geladeiras de bebidas e duas 

geladeiras para sorvetes. O caixa está localizado na entrada do estabelecimento 
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onde se encontra também uma mesa para o café.  Neste ambiente encontram-se 

dois banheiros disponíveis aos clientes, sendo um masculino e outro feminino. Este 

local possui nove mesas com capacidade para 28 clientes acomodados. 

 
            Figura 3 - Ambiente interno do Restaurante Ponto 

 
            Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No segundo andar o ambiente também é climatizado e encontra-se um bar 

onde são produzidos sucos naturais, batidas alcoólicas e não alcoólicas, o bar 

possui uma geladeira, uma maquina de gelo e um pequeno freezer que serve como 

estoque. Ainda é possível encontra dois banheiros, sendo um feminino e um 

destinado ao uso dos funcionários do estabelecimento. 
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Este mesmo andar é equipado com uma televisão 40 polegadas, três 

ventiladores de teto e uma estrutura para acomodar 48 pessoas sentadas. 

 

Figura 4 - Segundo andar do Restaurante Ponto 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A cozinha é composta por um fogão industrial de seis bocas, acoplado a uma 

chapa metálica onde são elaboradas as preparações grelhadas. Ainda neste 

ambiente pode-se encontrar uma bancada de mármore onde são elaboradas as 

saladas, uma mesa de aço inoxidável, três micro-ondas, um forno à gás, dois 

refrigeradores e um freezer horizontal. Na cozinha é possível encontrar diversos 

utensílios como talheres, garfos especiais, caldeirões, panelas de pressão especiais, 

diversas formas de assadeiras, pegadores, tigelas, suportes para reposição, entre 

outros.  
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3.4  SETORES/DEPARTAMENTOS/ ORGANOGRAMA 

 

 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A seguir é apresentada a descrição de cada uma das funções do 

organograma. 

Caixa: Responsável pelo setor financeiro que controla os créditos e débitos, relatório 

mensal de vendas, lucros e despesas e emissão de notas fiscais. Responsável pela 

folha de pagamento dos funcionários. 

Gerente Geral: Responsável pela organização do salão e pela compra e venda de 

insumos necessários no ambiente de atendimento. 

Cozinheira: Elabora os cardápios diários e as listas de compras dos insumos, 

organiza e prepara o Buffet, elaboram os alimentos frios, quentes e sobremesas 

para o almoço e ainda é responsável pela organização de estoque. 

Saladeira: Responsável por auxiliar o chefe de cozinha.  

Garçons: Responsável pelo atendimento direto com clientes, servir e retirar mesas. 

Reposição do Buffet: Responsável pela organização do Buffet. 

Estagiário: Responsável pelo atendimento direto com clientes e ajuda nas funções 

de reposição do Buffet.      

  

 

 

Gerente 

Geral e 

Proprietária 

 

 

Saladeira Cozinheira Garçom Reposição 

do Buffet 

Caixa 

Estagiário 

Figura 5 - Organograma da empresa 
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3.5 RECURSOS HUMANOS 

 

O Restaurante Ponto não possui um setor específico de recursos humanos. 

Os funcionários são selecionados diretamente pela proprietária Luciane Natali 

Schneeberguer, por meio de anúncios em classificados nos jornais locais ou é feito 

por uma pesquisa ao Sistema Nacional de Emprego. 

A proprietária procura nos candidatos características como: experiência 

profissional, aparência pessoal, capacidade de relacionamento em grupo e agilidade 

para efetuar as tarefas necessárias dentro de uma cozinha. O teste utilizado durante 

a seleção é composto por um dia de experiência de trabalho, aonde são testados 

todos os requisitos necessários para cumprir uma jornada normal de trabalho dentro 

da cozinha. 

Para ser efetivada no quadro de funcionários da empresa, a pessoa precisa 

dos seguintes documentos: 

 Carteira profissional; 

 Foto 3x4; 

 Atestado de saúde; 

 Atestado de frequência escolar dos filhos. 

 Para ser admitido, o funcionário deve apresentar um atestado médico, 

afirmando que a pessoa está apta a trabalhar em uma cozinha.  Porém segundo a 

proprietária do estabelecimento é o médico quem determina quais exames o 

funcionário deve realizar.  

Não há treinamento prévio para a admissão do novo funcionário. O único 

treinamento é dado pelas próprias cozinheiras do local, que explicam as tarefas no 

dia de teste para contratação.  

Todos os funcionários têm carteira de trabalho assinada, vale transporte e o 

direito a uma refeição por dia. O Restaurante Ponto oferece curso de manipulação 

de alimentos gratuito a todos os funcionários no momento da admissão. 

 O restaurante dispõe de oito funcionários, relacionados no quadro abaixo: 
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   Quadro  1 - Funcionários 

Funcionários Escolaridade Função 
Jornada de 
trabalho 

Tempo de 
serviço 

Luciane 
Superior 

Completo 

Proprietária e 

gerente 
08:00 – 16:00 6 anos 

Adriano 
Superior 

Completo 
Caixa 11:00- 16:00 4 anos 

Solange 7ª Série Saladeira 07:00 - 16:30  1 ano 

Marlize 2ª Série Garçom 07:00 - 16:30  2 anos 

Noeli 8ª Série Cozinheira 07:00 - 16:30  4 anos 

Silmara 8ª Série Cozinheira 07:00 - 16:30  4 anos 

Zeni Ensino Médio Reposição  08:00 – 16:00 2 anos 

Adriano 
Superior 

Incompleto 
Estagiário 10:00 – 16:00 2 anos 

  Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4  O ESTÁGIO 

 

 

 

 O estágio foi realizado em um período de seis horas diárias, cinco dias por 

semana, de terça a sábado, das 10:00h ás 16:00h. Totalizando o cumprimento de 

uma carga horária de 252 horas.  

 

4.1 SETORES ESTAGIADOS NA EMPRESA  

 

As atividades foram realizadas no setor de atendimento ao cliente, 

trabalhando em conjunto com a cozinha. Durante o período do estágio, o acadêmico 

realizou diversas atividades, desenvolvendo a teoria adquirida na faculdade em 

prática, realizando um trabalho de extrema importância para formação do 

acadêmico. 

 

4.2  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO 

 

 As atividades diárias desenvolvidas durante o período de estágio foram às 

seguintes: 

 

Quadro 2- Atividades Desenvolvidas 

HORARIO  ATIVIDADE  ATIVIDADE  

10:00  -Limpeza do salão. 

-Preparação  mantimentos.  

-Receber e Conferir mercadorias. 

-Preparar Buffet  

11:30  -Atendimento clientes   Informações  

15:30  -Fechamento salão 

-Retirar Buffet  

-Limpeza geral 

16:00  -Pedir mercadorias 

-Fechar restaurante  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4.3 ANÀLISE DO ESTÁGIO 

 

 É importante destacar que o período do estágio realizado no Restaurante 

Ponto ocorreu de maneira benéfica, resultando no aprendizado e na experiência 

praticada na aérea. Sendo possível analisar e estudar o tema do presente Relatório 

de Estágio Supervisionado/ TCC no qual foi identificado como de suprema 

importância para a empresa, que necessita de um modelo de análise de satisfação 

dos serviços e produtos oferecidos. Durante o período de estágio o acadêmico 

colocou em prática o que até então era teoria. 

 O estagiário foi supervisionado pela proprietária do estabelecimento durante 

todo o período do estágio que possui formação em Assistência Social e curso 

técnico em Gastronomia. 

 

4.3.1 Aspectos Positivos  

 

 Durante o estagio realizado no Restaurante Ponto o estagiário aprimorou sua 

técnica e agilidade aliando a criatividade e a vontade de aprender. O estagiário tinha 

a possibilidade de dar sugestão referente a algumas atividades, fato que ajudou a 

expandir seus conhecimentos.   

Foi possível observar os seguintes pontos: experiência em atendimento ao 

público e aperfeiçoamento no processo de serviços, responsabilidade e 

compromisso com os clientes e demais funcionários, O período estagiado na 

empresa ainda proporcionou o acadêmico a conseguir experiência na área de 

eventos e catering. 

Durante a elaboração do Relatório Supervisionado de Estágio/TCC houve um 

grande crescimento pessoal por parte do autor, pois teve contato com conteúdos 

antes apenas vistos em sala de aula. 

 

4.3.2 Aspectos Limitantes 

 

Durante o período de estágio na empresa, poucos foram os problemas 

apresentados. Alguns destes, reflexo do difícil processo de atender as exigências do 

público em geral.  



38 

 

O aspecto limitante a ser destacado foi que durante o período de estagio o 

acadêmico observou que a empresa não possui nenhum relatório sobre a satisfação 

de seus clientes relacionados aos produtos e serviços oferecidos.   

 

4.3.3 Conhecimentos Adquiridos 

 
 Durante o período de estágio no Restaurante Ponto foi possível trabalhar e 

observar como é o funcionamento de um restaurante localizado em um local 

turístico. Muitas condutas foram relacionadas com aquelas vistas durante a 

faculdade. Sendo assim foi possível perceber onde é necessário se aperfeiçoar e 

aprender, identificando as dificuldades em todo o processo que envolve a prestação 

de serviços para turistas e clientes. 

 O acadêmico pode expandir seus conhecimentos profissionais devido ao fato 

de estar trabalhando diretamente com turistas e clientes que desfrutam dos serviços 

oferecidos pela empresa.  

 Foi um crescimento profissional muito importante, pois o acadêmico ganhou 

experiência, segurança, agilidade e responsabilidade.  
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5 PROPOSTAS AO LOCAL DO ESTÁGIO 

 

 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo de geral do Relatório de Estágio/TCC 

este capítulo apresenta os dados e informações obtidos com a pesquisa sobre a 

análise dos produtos e serviços em relação ao ponto de vista dos clientes e turistas 

que frequentam o Restaurante Ponto, representada por meio de gráficos. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS  

 

 O trabalho foi desenvolvido com o público que frequenta o Restaurante 

Ponto, que, como as demais empresas prestadoras de serviços turísticos, buscam 

recursos para tornar-se competitiva, mantendo uma melhor qualidade de seus 

serviços, garantindo sua sobrevivência. 

Conforme informado pela gerência cerca de 150 pessoas almoçam no 

Restaurante Ponto por dia, definindo assim, o universo da pesquisa. Foram 

aplicados 75 questionários sendo todos respondidos.     

A pesquisa foi realizada no horário de almoço, através da aplicação de um 

questionário compondo perguntas fechadas e todas relacionadas ao foco de estudo 

deste trabalho e de acordo com metodologia abordada. A pesquisa foi aplicada em 

caráter sigiloso, deixando claro que o objetivo era conhecer a realidade da empresa 

e que os proprietários não teriam acesso ao conteúdo individual da pesquisa. 

Utilizando método não probabilístico de coleta de dados, após analisar os 

resultados obtidos, o trabalho apresenta propostas, recomendando soluções a curto 

e longo prazo em relação aos indicadores pesquisados.  

Os quatro indicadores de qualidades analisados na pesquisa foram: cardápio, 

ambiente físico, preço e atendimento.    

Definiram-se, como critérios para a avaliação dos indicadores de qualidade, 

os seguintes aspectos;  

 Preço: excelente, ótimo, bom, razoável e ruim.  

 Tempo de atendimento: excelente, ótimo, bom, razoável e ruim. 
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 Cardápio: apresentação, quantidade, variedade, higiene e qualidade 

nutricional.  

 Ambiente físico: ruídos, ventilação, espaço físico, móveis e limpeza.  

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados é apresentada nos gráficos a seguir, identificando cada 

indicador de qualidade. Os resultados da pesquisa, após tabulados, comprovam a 

identificação dos mesmos indicadores de qualidade, aos quais poderão ser 

aplicadas propostas de melhorias ao restaurante, conforme apresentados na 

sequência. 

 

5.2.1  Preço 

 

A primeira questão da pesquisa se refere ao preço estabelecido pelo 

Restaurante Ponto. 

 
                                     Quadro 3 - Preço 

Preço Questionários Porcentagem 

Excelente 12 16,00% 

Ótimo 09 12,00% 

Bom 32 42,67% 

Razoável 17 22,67% 

Ruim 05 6,67% 

Soma 75 100% 
                                     Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 6 - Gráfico de preço 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Com base no resultado obtido, conclui-se que 42% dos clientes entrevistados 

consideram o valor proposto pelo restaurante bom, devido ao fato de que a política 

de composição de preços do Restaurante Ponto foi estabelecida através do método 

de custeio baseado nas opções de produtos oferecidos, a escolha dessa 

metodologia pode ser explicada pelo fato do restaurante possuir em sua grade de 

custeio uma proporção considerável de custos indiretos e, principalmente, pelo fato 

da grande diversificação da linha de produção. Desse modo evitando distorções 

provocadas pelo rateio. 

 

5.2.2  Tempo de atendimento 

 
A questão sobre o tempo de atendimento corresponde aos serviços prestados 

pelos garçons referentes à entrega de bebidas nas mesas, retirada de bandejas e 

tempo necessário para efetuar o pagamento no caixa. 

Desta forma a pesquisa obteve o resultado que 32% avaliaram o serviço 

como ótimo, outros 37% dos clientes consideram o serviço bom. 
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                                 Quadro 4 - Tempo de Atendimento 

Atendimento Questionários  Porcentagem  

Excelente 10 13,33% 

Ótimo 24 32,00% 

Bom 28 37,33% 

Razoável 07 9,33%, 

Ruim 06 8,00% 

Soma 75 100% 
                                 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 
Figura 7 - Gráfico tempo de atendimento 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O resultado acima demonstra que o Restaurante Ponto exige que os garçons 

sejam treinados para atender os clientes com rapidez, sem perder a cordialidade, 

eficiência e o bom humor. Sempre considerando que o garçom é um vendedor que 

recomenda pratos, sugere promoções e faz a propaganda das especialidades da 

casa. Segundo a proprietária do restaurante, quanto mais tempo o funcionário 

permanece na empresa, melhor ele conhece a empresa e seus produtos, sendo 

capaz de atender melhor o cliente. 

A terceira parte da pesquisa envolve os aspectos relacionados aos produtos 

oferecidos pelo restaurante entre eles estão os pratos quentes, saladas, bebidas e 

sobremesas. Os indicadores de qualidades referentes aos produtos são: 

apresentação do Buffet, qualidade, variedade, higiene e qualidade nutricional. 
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5.2.3 Apresentação  

 

 Na análise feita sobre a apresentação do Buffet, destaca-se a excelente 

apresentação avaliada pelos clientes na qual corresponde a 31% dos entrevistados 

sendo que 28% avaliaram como ótimo, 31% bom, 3% para razoável e 2% 

responderam ruim.  

 

                                Quadro 5 - Apresentação 

Apresentação  Questionários  Porcentagem  

Excelente 23 33,00% 

Ótimo 20 28,33% 

Bom 23 33,00% 

Razoável 05 3,33% 

Ruim 04 2,33% 

Soma 75 100% 
                                Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 8 - Gráfico Apresentação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

Percebeu-se que em relação à apresentação dos pratos, as maiorias dos 

clientes entrevistados estão satisfeitos, pois suas expectativas foram alcançadas. 

Devido ao fato de organizar de forma correta a apresentação do Buffet pode-

se levar em conta que o restaurante indica a disposição dos pratos com as saladas. 

Organizando primeiro as saladas e folhas alface, rúculas, etc. Seguindo das saladas 
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de raízes como cenouras, beterrabas, batatas.  Após as saladas estão dispostos os 

condimentos, molhos para saladas e temperos.  

Após as saladas e frutas, o Buffet segue com os pratos quentes iniciando 

pelos pratos chamados de guarnições como arroz, feijão e massas.  Os pratos 

quentes são colocados entre as guarnições e as carnes. As carnes são colocadas 

no final do Buffet acompanhadas por farinhas temperadas e outros condimentos. 

As sobremesas são oferecidas em um local refrigerado na sequencia da 

estrutura do Buffet. 

 

5.2.4 Qualidade 

 

Ao avaliar a qualidade dos produtos oferecidos verificou-se que a grande 

maioria dos clientes classificou-se como excelente a qualidade dos alimentos e 

bebidas, obtendo 55% de satisfação no nível excelente, 19% avaliaram como ótimo, 

17% responderam bom, 7% para razoável e 2% ruim.  

 
                              Quadro 6 - Quesito Qualidade 

Qualidade Questionários  Porcentagem  

Excelente 38 55,00% 

Ótimo 17 19,00% 

Bom 15 17,00% 

Razoável 03 7,00% 

Ruim 02 2,00% 

Soma 75 100% 
                              Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 9 - Gráfico quesito Qualidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A qualidade dos produtos é um dos itens que a proprietária do restaurante 

considera de grande valor. Sendo assim mantendo a qualidade dos alimentos e 

bebidas é uma prática que gera bom resultado, conforme analisado no gráfico 

acima.  

 

5.2.5 Variedade 

  
No item variedade dos alimentos, junto com a qualidade dos produtos 

oferecidos, é um dos itens de grande importância para o sucesso do restaurante. É 

importante que o cliente tenha opções variadas.  O restaurante oferece uma 

combinação criativa entre pratos quentes, frios e variedades de sobremesas.  

O Restaurante Ponto oferece um prato específico para cada dia da semana, 

resultado que agrada os clientes conforme a pesquisa revela.   

 
                               Quadro 7 - Variedade 

Variedade  Questionários  Porcentagem  

Excelente 27 32,99% 

Ótimo 22 29,99% 

Bom 23 30,99% 

Razoável 03 6,00% 

Ruim 00 0,00% 

Soma 75 100% 
                               Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 10 - Gráfico quesito Variedade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Baseado nesses dados conclui-se que existe uma grande satisfação dos 

clientes do Restaurante Ponto em relação à variedade dos produtos oferecidos. 

Devido ao grande espaço físico que o Buffet ocupa, podendo variar os diversos tipos 

de alimentos disponíveis. Recomenda-se a atualização quanto aos novos tipos de 

pratos, temperos, sobremesas e bebidas. 

 

5.2.6  Higiene 

 

Na análise feita sobre a higiene, um dos requisitos de extrema importância na 

pesquisa, foi possível verificar que o restaurante atingiu o nível de 38% de 

excelência, 36% no nível ótimo, 21% responderam bom, 2% razoável e 1% ruim. 

Resultado que reflete a importância e a preocupação em relação à higiene. 

 

                             Quadro 8 - Higiene 

Higiene  Questionários  Porcentagem  

Excelente 29 38,67% 

Ótimo 27 36,00% 

Bom 16 21,33% 

Razoável 02 2,67% 

Ruim 01 1,33% 

Soma 75 100% 
                             Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 11 - Gráfico quesito Higiene 

 
Fonte: Elaborado pelo  Autor. 
 

A instalação de anteparos de vidro no Buffet, onde o cliente serve o seu 

próprio prato, aumenta a higiene dos balcões onde os alimentos são expostos 

evitando a contaminação por bactérias, germes e outros micro-organismos expelidos 

através do contato dos clientes. 

Com o sistema de anteparo de vidros nos balcões de Buffet, além de garantir 

a qualidade nos alimentos, é possível verificar o compromisso do estabelecimento 

com o cliente visando um bom atendimento e evitando a contaminação dos 

alimentos com saliva, cabelos e outros detalhes que possam vir a cair na comida 

exposta enquanto as pessoas se servem. 

 
5.2.7 Qualidade nutricional 

  

A questão feita sobre a qualidade nutricional dos produtos oferecidos pelo 

Restaurante Ponto demonstra que 45% dos clientes entrevistados consideram 

excelente, enquanto 28% consideram ótimo,14% avaliaram como bom, 5% 

responderam razoável e 2% avaliaram ruim.  
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                       Quadro 9 - Qualidade nutricional 

Qualidade 
nutricional 

Questionários  Porcentagem  

Excelente 34 45,33% 

Ótimo 21 28,00% 

Bom 14 18,67% 

Razoável 04 5,33% 

Ruim 02 2,67% 

Soma 75 100% 
                       Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 12 - Gráfico quesito Qualidade nutricional 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O resultado pesquisa mostra que a equipe de cozinha está consciente de que 

a criatividade aliada às orientações nutricionais é fundamental para oferecer aos 

clientes um cardápio variado. Sugere-se o acompanhamento contínuo de 

nutricionistas e as adaptações às estações do ano. 

Na quarta e última parte da pesquisa foram avaliados os itens referentes ao 

ambiente físico onde Restaurante Ponto se encontra. Os indicadores ponderados 

foram os seguintes: ruídos, ventilação, espaço físico, móveis e limpeza. 

 

5.2.8  Ruídos 

 
O ambiente interno de um restaurante se torna um lugar barulhento no horário 

de maior movimento. Conversas, barulho de talheres ou pratos, somados, geram um 

nível de ruído que atrapalham o serviço e a qualidade dos produtos oferecidos. 
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                           Quadro 10 - Ruídos 

Barulho Questionários  Porcentagem  

Excelente 14 18,67% 

Ótimo 15 19,67% 

Bom 22 28,67% 

Razoável 17 23,33% 

Ruim 07 9,67% 

Soma 75 100% 
                           Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 13 - Gráfico quesito Ruídos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Ao analisar o resultado obtido é possível verificar que 18% responderam 

excelente, 19% para ótimo, 28% consideram o barulho bom, porém 23% avaliaram 

como razoável e 9% consideram ruim o barulho provocado no restaurante. 

Sendo assim este critério requer ações imediatas por parte da empresa. O 

proprietário deve investir em soluções tanto de isolamento acústico como de 

absorção sonora, para atenuar os ruídos. 

 

5.2.9 Ventilação  

  

 A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente 

livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de 

vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade do ambiente.  

 Este critério foi avaliado pelos clientes em 17% excelente, 20% ótimo, 26% 

bom, 24% razoável e o destaque para 12% ruim. Conforme o gráfico demonstra. 



50 

 

 

                         Quadro 11 - Ventilação 

Ventilação Questionários Porcentagem 

Excelente 13 17,33% 

Ótimo 15 20,00% 

Bom 20 26,67% 

Razoável 18 24,00% 

Ruim 09 12,00% 

Soma 75 100,% 
                        Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 14 - Gráfico quesito Ventilação 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Pode-se constatar que existe ventilação climatizada e natural no ambiente, 

porém a abertura da porta de entrada pode promover correntes de ar, sendo 

considerado um fator de risco, pois em situações de clima extremo (muito calor 

/muito frio) podem comprometer a saúde dos clientes e funcionários e a segurança 

higiênico sanitária dos alimentos preparados e preparações. 

Apesar do Restaurante Ponto possuir três ambientes sendo um deles aberto 

ao ar livre, longe da fumaça e do cheiro produzidos pela cozinha, de acordo com os 

resultados apresentados na pesquisa, fica claro a necessidade intervenção do 

proprietário para que esse critério possa ser melhorado.   

 

5.2.10  Espaço Físico do restaurante  

 

 Nesse parte da pesquisa é abordada a questao referente ao espaço físico do 

Restaurante Ponto. Pode-se destacar  os 12% dos clientes que avaliram o espaço 
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ruim, 16% avaliaram como razoável, 20% responderam bom, 25% ótimo e 26% 

definiram como excelente.   

 

                               Quadro 12 - Espaço físico do restaurante 

Espaço físico Questionários Porcentagem 

Excelente 20 26,67% 

Ótimo 19 25,33% 

Bom 15 20,00% 

Razoável 12 16,00% 

Ruim 09 12,00% 

Soma 75 100% 
                              Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 15 - Gráfico quesito Espaço físico do restaurante 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Os resultados positivos obtidos durante a pesquisa confirmam que o 

Restaurante Ponto apresenta o espaço físico bem distribuído. A entrada do salão 

fica na frente do prédio, o caixa ao lado da porta de entrada. Em primeiro plano, a 

mesa com pratos e talheres. Em seguida encontra-se o Buffet dos pratos frios e 

quentes, sobremesas e, por fim, a balança eletrônica para pesagem. Mesas e 

cadeiras permanecem dispostas de forma que evitem atropelos, no momento em 

que o cliente se serve. No salão ainda é possível encontrar uma mesa arrumada 

para servir café ou chá. 

Um dos problemas identificados nos horários de maior movimento são as filas 

que se formam. Elas certamente interferem na qualidade avaliada pelos 

consumidores. A fila é um fator que irrita o cliente, com a formação de filas o cliente 
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busca outro local para fazer a refeição. Além disso, a fila torna o ambiente 

tumultuado e dificulta o trabalho dos atendentes, dos garçons e o trânsito dos 

próprios clientes. 

 

5.2.11 Móveis 

 

No critério relacionado aos móveis envolve elementos que fazem parte da 

acomodação dos clientes e da decoração do espaço físico do restaurante 

O material de acabamento das mesas, cadeiras e balcões deverão ser de fácil 

limpeza além de resistentes e duráveis. Os móveis devem estar arrumados, 

organizados e limpos. 

 
                      Quadro 13 - Móveis 

Móveis Questionários Porcentagem 

Excelente 34 45,33% 

Ótimo 21 28,00% 

Bom 16 21,33% 

Razoável 02 2,67% 

Ruim 02 2,67% 

Soma 75 100% 
                     Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 
Figura 16 - Gráfico quesito móveis 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com esses resultados conclui-se que existe uma grande aceitação 

dos clientes em relação aos móveis que o Restaurante Ponto possui. Fazendo com 

que a maioria dos clientes entrevistados na qual corresponde a 45% responderam o 
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nível excelente, 28% responderam ótimo, 21% optaram por responder bom e outros 

2% para razoável e ruim. 

Existem algumas cores que podem influenciar o nosso comportamento. As 

cores que mais despertam o consumo de alimentos são o amarelo e o vermelho. 

Porém o uso inadequado pode gerar efeitos indesejados. O ideal é buscar o auxílio 

de um arquiteto ou profissional da área especializado em estabelecimentos 

comerciais. 

 

5.2.12 Limpeza 

 

Esta questão resume a importância do ambiente limpo, pois é fundamental 

que o restaurante esteja limpo para receber os clientes e evitar que insetos e outros 

animais sejam atraídos para o local de preparo dos alimentos. O restaurante deve 

evitar comprar produtos de limpeza clandestinos e priorizar os produtos de limpeza 

regularizados. Lembrando que os sanitários precisam estar em perfeita ordem. Não 

basta ter um restaurante organizado, limpo e com boa comida se os banheiros não 

acompanham o mesmo padrão.   

             

                        Quadro 14 - Limpeza 

Limpeza Questionários Porcentagem 

Excelente 43 58,11% 

Ótimo 17 22,97% 

Bom 13 17,57% 

Razoável 01 1,35% 

Ruim 00 0,00% 

Soma 75 100% 
                          Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 17 - Gráfico quesito Limpeza 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Através dos resultados coletados na pesquisa constatou-se que 58% dos 

entrevistados classificaram como excelente a limpeza executada pelos funcionários 

do Restaurante Ponto, 22% responderam ótimo, 17% avaliaram a limpeza como 

bom e 1% responderam razoável, destaca-se 0% para ruim. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Durante o período de estágio o acadêmico realizou a pesquisa com foco nos 

indicadores preço, atendimento, cardápio e ambiente físico que são de extrema 

relevância para a avaliação da qualidade em restaurantes.  

Observa-se também, com base na pesquisa realizada no Restaurante Ponto, 

a necessidade de um planejamento contínuo e direcionado para o processo 

produtivo, com o envolvimento de todos os elementos na busca pela qualidade, 

sendo assim, é fundamental a integração de todo o sistema produtivo, objetivando a 

adequação dos produtos e serviço aos clientes do restaurante. 

 Visando minimizar o grau de insatisfação dos clientes do Restaurante Ponto, 

algumas intervenções devem ser feitas nos indicadores que apresentaram um maior 

índice nos níveis razoável e ruim. 

 Os indicadores que obtiveram maior reprovação de acordo com a pesquisa 

realizada com clientes foram os ruídos, a ventilação e o espaço físico do 

restaurante.   

 Considerando esses pontos críticos, em relação aos ruídos produzidos no 

restaurante, poderão ser melhoradas pelo uso de paredes para abafar os ruídos ou 

solicitar a assistência técnica para reavaliar os aparelhos que geram muito barulho.  

Quanto à ventilação, sugere-se a instalação de maior número de ventiladores 

ou solicitar a assistência técnica para reavaliar os aparelhos de ar-condicionado 

existentes. 

Em relação ao espaço físico do Restaurante Ponto sugere-se a opção de um 

remanejamento de espaço valorizando a área de circulação dos clientes e dos 

funcionários da empresa  

Apresentados os pontos críticos, recomenda-se um acompanhamento 

periódico e criterioso dos demais requisitos apontados na pesquisa, necessários à 

fidelidade do cliente e o sucesso do empreendimento. Além disto, propõe-se fazer 

avaliações periódicas, para verificar se os produtos atendem às necessidades dos 

clientes. 

Entretanto é necessária a implantação de um trabalho de conscientização 

para compreender como os serviços poderão ser utilizados na obtenção de uma 
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vantagem competitiva. Também deve-se buscar a avaliação de seus produtos, 

serviços e das necessidades de seus clientes, mantendo sempre uma melhoria 

contínua na qualidade para que o Restaurante Ponto possa garantir sua 

permanência no mercado.  
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7 APÊNDICE 

 

 

 

APÊNDICE A – Pesquisa utilizada como método de avaliação do Restaurante Ponto 

 

 
       PREÇO: 

 
o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 

TEMPO DE 

ATENDIMENTO:  
 

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

      CARDÁPIO  

 Apresentação  

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Qualidade 

o Excelente 

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Variedade  

o Excelente 

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Higiene                                            

o Excelente 

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Qualidade 

nutricional 

o Excelente 

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 

   Ambiente físico: 

 Barulho  

o Excelente 

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Ventilação  

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Espaço 

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Moveis  

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 Limpeza 

o Excelente  

o Ótimo 

o Bom 

o Razoável  

o Ruim 

 

 

 


