
FACULDADE 7 DE SETEMBRO – FA7 

CURSO GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelência em Atendimento: Um estudo de caso, sob uma nova 
perspectiva na percepção de clientes em Churrascaria 

 

 

 

 

 

Diego Tomasi de Souza 

Orientador: Profº Maiso Dias 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - 2011 



RESUMO 

O presente artigo abordou a satisfação no atendimento de clientes do setor de 

serviços, mais especificamente de churrascaria. Como objetivo geral visou 

discutir as práticas relacionadas a excelência no atendimento em 

churrascarias. Inicialmente, foram apresentados os princípios e fundamentos 

do setor de serviços de uma maneira geral, de modo a se observar condições 

essenciais à satisfação do cliente nesse contexto. Nessa linha, o trabalho 

também referenciou conceitos do marketing associado à proposta de qualidade 

no atendimento e, em conseqüência, alinhado aos objetivos de satisfação no 

atendimento. Constatou-se, por fim, que grande importância é dada à 

qualidade no atendimento como fator de satisfação do cliente, cabendo às 

organizações a definição de parâmetros de excelência para suas operações e 

relações com seus clientes. 

 

Palavras-chaves: Atendimento; Serviços; Satisfação. 

 

ABSTRACT 

This article addressed the customer service satisfaction in the service sector, 

specifically the steak house. As a general objective was aimed at discussing the 

practices related to service excellence in steak houses. Initially, we presented 

the principles and foundations of the service sector in general, to observe the 

conditions essential to customer satisfaction in this context. Along these lines, 

also referenced the work of marketing concepts associated with proposed 

service quality and, consequently, aligned to the goals of satisfaction in service. 

It was noted, finally, that great importance is given to quality service and 

customer satisfaction factor, leaving organizations to define parameters of 

excellence for its operations and client relationships. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de serviços, hoje em dia, enfrenta ambientes de negócios de 

elevada concorrência. A competitividade instalada neste cenário exige posturas 

arrojadas e proativas. Muitas vezes, as organizações deste setor buscam 

diferenciais para agregar valor ao seu negócio atraindo e mantendo clientes. O 

atendimento a estes vem sendo cada vez mais apurado e a excelência no 

atendimento passa a ser ponto de distinção entre as empresas do setor 

(ALBRECHT, 2001). 

No que se refere ao setor de alimentação, a situação não é diferente. A 

competitividade é observada nas inovações e variações que procuram atrair 

clientes. O mercado de refeições fora de casa vem acumulando, nos últimos 

tempos, um expressivo crescimento. Em decorrência, estão sendo 

processadas profundas transformações do setor (LAS CASAS, 2006). 

É o atendimento que vai nortear grande parte das escolhas nesse 

segmento, formando uma imagem para o cliente que acabará por caracterizar a 

organização. Investir nessa imagem é investir na própria instituição. Assim, o 

bom atendimento levará a autopropaganda contínua e, por conseqüência, à 

conquista da fidelidade da população (LAS CASAS, 2006). 

Desse modo, o marketing desempenha importante papel, não se 

confundindo com  a mera propaganda. Mas, ao contrário, funcionando como 

padrão para análise das possibilidades de melhorias, com postura, portanto, 

proativa na implementação e gestão de programas eficazes que visem à 

excelência no atendimento (LOVELOCK, 2002; LAS CASAS, 2006). 

Sendo assim, o presente estudo pretende abordar a importância da 

excelência no atendimento em churrascarias, a partir das modernas 

ferramentas empregadas pelo marketing. Para tanto, apóia-se em literatura 

especializada, bem como em pesquisa de campo, o que permite o melhor 

aprofundamento do assunto. 

A escolha deste tema se deve à grande importância que o atendimento 

com excelência passou a ter para as organizações modernas de todo o tipo — 

empresas, instituições governamentais, igrejas, universidades e assim por 

diante (RICHERS, 2000). Curiosamente, na área de alimentação fora de casa, 



restaurantes, pouco existe a respeito, sendo os estudos mais concentrados em 

outras áreas (LAS CASAS, 2006). Logo, justifica-se o artigo pela sua proposta 

de mostrar que a excelência no atendimento é necessária como diferencial 

competitivo, interessando a estudiosos e profissionais da área que estudos 

desta natureza sejam realizados. 

O estudo pretende alcançar como objetivo geral discutir as práticas 

relacionadas à excelência no atendimento em churrascarias. Como objetivos 

específicos visam: descrever os principais conceitos dos serviços de 

alimentação fora de casa; caracterizar o perfil do cliente de churrascarias, 

classificando os fatores prioritários para alcançar sua satisfação e, por fim, 

demonstrar princípios e práticas adotadas com foco na qualidade do 

atendimento em churrascarias. 

Baseia-se em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na primeira 

parte apresenta considerações teóricas, apoiadas em pareceres de autores 

especialistas no assunto. Em seguida, apresenta os resultados de pesquisa 

realizada junto á clientela da Churrascaria Sal e Brasa, localizada na cidade de 

Fortaleza, a fim de verificar na prática a teoria estudada. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 TIPOS DE SERVIÇOS 
 

Muitas são as formas de classificação de serviços. Estes podem ser 

agrupados por tipo de atividades. Las Casas (2006) prefere apresentá-los em 

dois grandes grupos: 

 

� Serviços de Consumo 

� Serviços Industriais, sendo que os serviços industriais referem-se 

aos que são prestados entre pessoas jurídicas, não interessando 

ao presente estudo, que está se concentrando no serviço 

prestado diretamente à pessoa física. 



No primeiro caso, os serviços de consumo podem ser considerados 

àqueles prestados diretamente ao cliente. Por este motivo, subdividem-se em 

três classes: especialidade, conveniência e escolha. 

Na primeira classe encontram-se os serviços de especialidade. Estes 

correspondem a uma categoria de prestação de serviços especializados. Não 

podem ser realizados por qualquer pessoa, pois dependem de uma 

qualificação específica. Esse, por exemplo, é o caso do médico, dentista e 

outros similares. 

Já na segunda categoria considerada como serviço de conveniência, o 

cliente não pretende selecionar um prestador especial já que aparentemente 

não há diferença na realização daquele serviço. O trabalho realizado, por 

exemplo, em uma sapataria pode ser considerado igual ao realizado por outros 

estabelecimentos de mesmos fins, inclusive em relação ao preço. Assim, tanto 

faz para o cliente o local em que vai ser realizado o serviço. 

Por outro lado, o serviço de escolha caracteriza-se exatamente pelos 

diferenciais de qualidade e preço. O consumidor, então, pesquisa o melhor 

prestador de serviço. Esse tipo pode ser exemplificado por seguros, bancos e 

clínicas. Estes locais oferecem diferenciais na prestação do serviço. 

Além dos tipos de serviços, vários autores destacam a classificação por 

baixo e alto envolvimento. Peters Filho (2006, p. 1) explica que; 

o envolvimento é o fator mais importante que molda o tipo de 
comportamento de processo decisório que será adotado pelo 
consumidor. Envolvimento é o grau de importância pessoal percebida 
e/ou interesse evocado por um estímulo (ou estímulos) dentro de uma 
situação específica pessoal. A pessoa age com deliberação para 
minimizar os riscos e maximizar os benefícios obtidos da compra e do 
uso. 

O autor acrescenta que quando a decisão pela aquisição por parte do 

consumidor apresenta complexidade, como por exemplo, a compra de um 

imóvel, ou ainda em termos de serviços, a decisão pela instituição de saúde em 

que fará uma cirurgia, os serviços devem ser considerados de alto 

envolvimento. 

Por outro lado, a compra de um item que apresente características de 

decisão limitada, como a compra em um supermercado de um enlatado, 

verifica-se o baixo envolvimento do consumidor no processo. 



Considerando que os serviços da área de saúde estão sempre 

relacionados à vida e sua melhor forma de acontecer, praticamente, 

depreende-se que estes se enquadram na primeira explicação, ou seja, são 

serviços de alto envolvimento. Desde a decisão por um profissional que 

realizará uma cirurgia até a simples medição de uma pressão arterial, por 

exemplo, há o comprometimento em relação à saúde, o que permite concluir 

pelo elevado grau de envolvimento do cliente na escolha de profissionais e 

instituições de saúde que serão utilizadas. 

Mas, no mercado de uma maneira geral a distinção entre serviços ou 

produtos de alto ou baixo envolvimento é flagrada no próprio cotidiano da vida 

moderna. Peters Filho (2006) explica que ainda se associa a essa questão a 

fidelidade por marcas ou lealdade por afinidade. Geralmente os serviços de alto 

envolvimento têm essa característica de fidelidade, de segurança. Isto quer 

dizer que quando a decisão é mais complexa, o cliente tende a optar por 

serviços que já conhece, ou tem indicações. Nesse caso, o consumidor procura 

minimizar o risco que aquele negócio terá. 

Quanto ao baixo envolvimento pode ser identificado também na 

fidelidade de clientes, que, por exemplo, acostuma-se a comprar uma mesma 

marca sempre. Acomodados não procuram mudar. Neste caso, Peters Filho 

(2006) explica que as empresas devem estruturar-se para tal, já que a grande 

maioria de produtos e serviços enquadra-se nesta categoria. 

Desse modo, o autor comenta: 

O envolvimento, então, é o reflexo de forte motivação, na forma de 
alta relevância pessoal percebida, de um produto ou serviço, num 
contexto especial, e também assume a forma de uma escala que 
varia de alto a baixo. A lista de fatores que podem determinar o grau 
de envolvimento é extensa, englobando fatores pessoais (p.ex., auto-
imagem), fatores de produto (p.ex., risco na compra e no uso, risco 
físico, psicológico, de desempenho e financeiro - quanto maior o risco 
percebido, maior a probabilidade de alto envolvimento), fatores 
situacionais (ou instrumental, opera numa base temporária, mudando 
com o tempo, ou conforme o uso a que se destina, ou ainda 
dependendo de pressões sociais) (PETERS FILHO, 2006, p. 2) 

 

Observa-se, assim, que o grau de envolvimento do consumidor em 

relação ao produto ou serviço deve servir de base para o adequado 

desenvolvimento de estratégias de atendimento ao cliente, principalmente, em 



relação às ferramentas de marketing, que na verdade, podem ser voltar para 

estas características. 

Lovelock (2002) diz que os serviços diferem dos produtos por quatro 

características essenciais. São elas: 

� O fato de serem intangíveis. 

� O fato de serem atividades e não objetos. 

� O fato de que, até certa medida, os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. 

� O fato de que, até certo ponto, o cliente participa também do 

processo de produção do serviço. 

A partir daí, o autor identifica quatro atributos distintos na classificação 

de serviços: intangibilidade, perecebilidade, indivisibilidade e variabilidade. 

No que se refere à intangibilidade, Kotler (2002) concordando com esse 

pressuposto passa a explicar o caráter intangível do serviço afirmando que 

corresponde ao fato de que os serviços não são concretos ou palpáveis, posto 

que não podem ser percebidos pelos sentidos antes de serem adquiridos ou 

contratados. 

Lovelock (2002) afirma que tangível é um adjetivo que significa a 

capacidade de algo ser tocado “segurado ou preservado, em forma física no 

curso do tempo.” (LOVELOCK, 2002 p, 32). Desse modo, o mesmo autor 

explica que a intangibilidade do serviço é revelada por uma característica bem 

simples, qual seja, os mesmos não podem ser apropriados da mesma maneira 

que os bens físicos. 

Quanto à perecebilidade, cumpre observar que de modo semelhante ao 

abordado na intangibilidade, os serviços também não podem ser armazenados 

ou transferidos totalmente. Logo, evidencia-se o caráter perecível. Não é 

possível estocar, por exemplo, o serviço de atendimento. Na maioria das 

vezes, o serviço é prestado ou com agendamento prévio de data e hora ou a 

seguir de sua requisição. 

Já em relação à indivisibilidade, evidencia-se que além dos atributos 

anteriores, os serviços apresentam um cunho particularmente indivisível. Isto 



quer dizer que os serviços não podem jamais serem dissociados totalmente 

das pessoas ou máquinas que os fornecem ou produzem. 

Por fim, uma característica bem peculiar de serviços é a questão da 

variabilidade. Os serviços podem ser prestados em tempos, locais e de formas 

diferenciadas, além de por várias pessoas. 

Desse modo, é importante reconhecer que os atributos acima abordados 

são assimilados e avaliados pelo consumidor de diversos modos. A 

especificidade da área de atuação do marketing de serviços caracteriza-se por 

produzir meios e instrumentos para mensurar a satisfação do cliente com os 

benefícios oferecidos, inventando formas novas para torná-los mais vendáveis 

e sedutores. 

 
2.2 OS PRINCÍPIOS DO MARKETING DE SERVIÇOS 
 

De acordo com Kotler (2002), há muitos setores dentro da indústria de 

serviços nos quais a qualidade está ainda abaixo do esperado. Tal insatisfação 

ocorre, em especial, quando se compara a qualidade dos serviços em uma 

sociedade com a de outra nação. Um exemplo citado pelo autor seria o caso da 

burocracia e lentidão na prestação do serviço por uma empresa em 

comparação à eficiência, qualidade e rapidez na solução de problemas, 

oferecidas por outra empresa concorrente. 

Além deste nível elevado de exigência dos clientes e da grande 

competitividade que caracteriza o setor de serviços, há outro elemento que 

desafia os empresários que possuem negócios ligados a esta indústria: a 

escassez de teoria e conhecimentos relativos ao comportamento do 

consumidor desta área. Como salienta Las Casas (2006), grande parte do 

Know-how da qualidade utilizada nas indústrias de bens não é aplicável às 

organizações de serviços. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de muitas 

e amplas pesquisas na área de Marketing de serviços. O autor inclusive, 

sugere que sejam feitas pesquisas com clientes e consumidores para 

realmente verificar o que esperam do setor de serviços. 

Por motivo das diversas e constantes transformações acontecidas 



atualmente com a economia mundial e a grande competição por serviços, 

resultante do referido crescimento da indústria de serviços, as formas 

tradicionais de lidar com a análise da demanda, o controle de qualidade e as 

estratégias convencionais de marketing não se mostram mais suficientes para 

manter as empresas de serviço competitivas. Assim, nesse caso, a própria 

especificidade da natureza dos serviços torna a relação entre consumidor e 

cliente mais íntima, assim como a competitividade entre empresas mais 

acirradas. 

Desta forma, é fundamental que as empresas de serviços estejam 

voltadas para a melhoria de sua qualidade e a renovação de suas estratégias 

de marketing. Atualmente todas as estratégias utilizadas no passado para 

difundir a imagem de uma empresa de serviços no mercado precisam ser 

revistas, associadas a novas táticas e, principalmente, devem ser 

compreendidas a partir de uma perspectiva global e holística (lovelock, 2002). 

O marketing de serviços corresponde à aplicação do conceito de 

marketing em geral a diferentes tipos de serviço: clubes, hotéis, bancos, 

seguros e outros. 

Considerando os princípios do marketing de serviços, em seguida são 

apresentadas considerações acerca do que pode ser considerado o 

atendimento com excelência, incluído exatamente nas diretrizes desse 

marketing. 

 

2.3 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 
 

Tendo em vista o cenário de grandes competições da época atual, 

passou a existir a necessidade de planos que contemplem verdadeiramente a 

excelência no atendimento ao cliente. Pode-se considerar que antigamente, o 

escoamento da produção era certo, ou seja, a oferta de produtos e serviços era 

escassa, não havia necessidade de um atendimento de qualidade superior. O 

consumidor não tinha outra opção a não ser contentar-se com apenas algum, 

ou mesmo nenhum atendimento. 

Hoje, os tempos são outros. De acordo com Gerson (2002), os 



consumidores concentram um poder inimaginável há anos atrás. E as 

empresas que não se preocuparem com a qualidade no atendimento podem ter 

sua sobrevivência comprometida mais rapidamente do que imaginam. Por isso, 

as empresas da década de 90 buscam a excelência no atendimento. 

Excelência significa o mais alto grau de satisfação que uma proposta de 

atendimento pode proporcionar aos consumidores. Trata-se de um sistema que 

excede os padrões normais de qualidade. Desta forma se conseguirá fidelizar o 

cliente. A retenção dos clientes é a nova orientação da administração de 

marketing. 

Evidentemente, uma empresa existe por conta de sua carteira de 

clientes. Sendo assim, cabe reconhecer que para ter sucesso em qualquer 

ramo de negócio, a empresa precisa manter um grau de relacionamento 

adequado com seus clientes. E, para o sucesso de qualquer política de 

integração, nos dias de hoje, faz-se necessária a excelência no atendimento. 

Nessa linha, também é válido considerar, segundo Cobra (2003), que 

para a satisfação dos clientes externos (consumidores) é necessário que haja a 

satisfação também dos clientes internos (funcionários). Se estes não estiverem 

satisfeitos, estarão desmotivados e não se preocuparão em prestar bons 

serviços àqueles que desejam conhecer a empresa e estabelecer contatos de 

negócio. 

Muitas empresas já se deram conta desse fato. Passaram a utilizar as 

técnicas de marketing, primeiramente em seu âmbito interno. O objetivo é 

estimular a motivação e o melhor desempenho dos funcionários. Ou seja, 

satisfazer os desejos e necessidades dos clientes internos, a fim de envolvê-los 

com os objetivos da organização. 

As empresas já reconhecem, também, a importância de investir em 

treinamento constante para melhorar o nível de desempenho profissional, já 

que este é um fator essencial para o relacionamento com a clientela. O 

treinamento, além de elevar a competência (treinamento básico) ajudará a 

incorporar princípios e táticas de relacionamento humano-profissional 

(treinamento aplicado). 

Segundo os estudos de Cobra (2003), o melhor investimento das 



empresas consiste em prestar serviços com excelência, o que significa estreitar 

os elos de ligação com o consumidor. Não basta uma organização prestar 

serviço de boa qualidade para assegurar garantia de relações sempre 

harmônicas com os clientes. Entretanto, fica difícil supor que, sem excelência 

no atendimento, os relacionamentos permaneçam por muito tempo. 

Mas o que é excelência no serviço? É possível estabelecer parâmetro de 

qualidade em cada tipo de negócio. Entretanto, esse conceito é muitas vezes 

subjetivo ou mesmo aleatório. No segundo capítulo do presente estudo, esta 

questão está sendo mais profundamente abordada, ou seja, como a qualidade 

pode contribuir na excelência no atendimento. É dessa forma que se pode 

afirmar que os profissionais de marketing precisam pesquisar os fatores que 

determinam o que é qualidade na mente de cada cliente para que se possa ter 

sucesso na busca da qualidade de atendimento, em absoluta sintonia com as 

expectativas das pessoas. 

A excelência no atendimento parte da identificação clara dos desejos e 

necessidades dos clientes. A partir daí, os planos de atendimento devem ser 

desenhados contemplando-se os resultados apurados. 

Nesta linha, explica Gerson (2002, p. 3): 

As pessoas não toleram produtos de má qualidade. Elas os devolvem 
e passam a comprar em outro lugar. Antes de mais nada, você 
precisa vender produtos de qualidade para cativar os clientes. 
Portanto, é preciso oferecer excelência aos clientes para mantê-los. 
O atendimento a clientes envolve todas as atividades de empresa e 
seus funcionários para satisfazê-los. Isso significa mais que atender 
reclamações, providenciar reembolsos ou trocas nas devoluções ou 
sorrir para os clientes. O atendimento a clientes também significa sair 
em sua busca, fazendo todo o possível para satisfazê-los e tomando 
decisões que os beneficiem, mesmo à custa de sua empresa. 

 

Assim sendo, diversos são os fatores a serem considerados quando da 

definição de excelência no atendimento. Como já dito, partindo-se da apuração 

do que o cliente deseja, a oferta de produtos e/ou serviços pertinentes e 

alinhados a esse desejo já inicia um processo de atendimento excelente. A 

seguir, o relacionamento a ser estabelecido com o cliente deve oferecer 

transparência e segurança para as operações. É preciso ainda superar as 

expectativas do cliente. 



Com base nos estudos de Gerson (2002), é possível resumir itens que 

contribuem para o estabelecimento desse caráter de excelência na prestação 

dos serviços. 

� Identificação dos anseios da clientela 

� Realização de pesquisas de satisfação de clientes 

� Adequação de serviços ao perfil apresentado pelo mercado 

� Introdução de serviço de pós-venda estruturado para suporte e 

atendimento ao que o cliente desejar. 

� Atenção imediata às solicitações do cliente 

� Posicionamento acerca de reclamações, com a adoção de 

medidas corretivas o mais rápido possível 

� Avaliação permanente dos resultados 

� Comparação dos resultados com os dados ofertados pela 

pesquisa de satisfação com o cliente 

� Manutenção de um relacionamento próximo e atencioso para com 

o cliente 

� Prestação efetiva de serviços com qualidade e eficiência. 

 

Evidentemente, muitos outros tópicos podem ser adicionados a estes, já 

que a proposta é praticamente de encantar o cliente de modo que permaneça 

satisfeito e tenha uma postura de fidelidade junto à empresa. 

Mas, na maioria das vezes o que se pretende ou o que se procura no 

atendimento com excelência corresponde à prática focada no cliente. 

A caracterização de foco no cliente é evidenciada no relacionamento 

que se procura desenvolver com o mesmo. Qualquer organização que deseja 

contar com oportunidades continuadas de negócio com o mesmo cliente no 

futuro, deve desenvolver uma gama de bons serviços a serem prestados ao 

cliente antes, durante e após a venda. Deve procurar a maximização da 

satisfação dos clientes atuais. 



Kotler (2002) diz que a criação de vínculos mútuos entre vendedor e 

comprador consolida a eficácia da venda. O relacionamento é a palavra mágica 

desse cenário, sendo, portanto, uma diferenciação estratégica também em 

termos de marketing. 

Manter o foco no cliente interno e externamente exige das empresas 

programas específicos e preparados para o ambiente que se pretenda atingir. 

Primeiramente, vale lembrar o que Las Casas (2006) considera a respeito dos 

empregados. Para ele é preciso que esses profissionais mantenham-se 

motivados ao trabalho, sendo esta uma premissa básica à prestação do 

atendimento com excelência ao cliente externo, promovendo, desse modo, a 

sua satisfação. 

Para Giglio (2005) o consumidor está também cada vez mais 

segmentado: diferenciais passaram a ser incorporados nas fases de 

planejamento dos negócios. O consumidor moderno está inserido na era da 

informação instantânea e global. Ele tem amplo acesso a todo tipo de mercado 

e oferta, facilidades das empresas, feedback total com as mesmas, e 

exclusividades, o que faz com que seu nível de satisfação seja suprido apenas 

por meio de padrões muito elevados. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 96) reforçam esta premissa: 

Os consumidores têm muitas opções de compra hoje em dia. Quase 
todas as empresas pesquisam com detalhes as decisões de compra 
de seus clientes para saberem o que eles compram, como, quando, 
por que e quanto. (...) As compras do consumidor são altamente 
influenciadas pelas características culturais, sociais, pessoais e 
psicológicas. 

 

Os autores explicam que os fatores culturais exercem uma grande 

influência no comportamento do consumidor, já que a cultura pode ser vista 

como a causa mais determinante dos desejos e do comportamento de uma 

pessoa. 

Quando se procura entender o comportamento do consumidor é 

fundamental observar e assimilar a cultura a qual está inserido. De acordo com 

Kotler e Armstrong (2003), os resultados da organização podem ser totalmente 

influenciados pela ausência de cuidados com a cultura. 



Quanto aos fatores sociais, Kotler e Armstrong (2003) informam que 

o comportamento do consumidor sofre influência direta pelos aspectos sociais. 

O grupo a que pertence a família, os papéis sociais e o status praticamente 

indicam o tipo e o estilo do cliente. 

Já os fatores pessoais, os autores explicam que se referem às 

características das pessoas. Geralmente englobam faixa etária, ocupação, 

situação econômica, estilo de vida e outras características. 

Quanto aos fatores psicológicos, Kotler e Armstrong (2003) invocam 

os aspectos motivacionais inerentes ao ser humano. Os autores julgam a 

motivação como base para todo processo de escolha e decisão. Não é 

diferente em termos do comportamento do consumidor. Para estes autores a 

motivação é um dos pontos-chaves a ser compreendido no estudo do perfil do 

consumidor. 

Na verdade, a motivação tem sido reconhecida como ingrediente 

importante em diversos setores da vida moderna, principalmente com a 

crescente concorrência do mercado. Estudos destacam sua influência nos 

comportamentos e atitudes. São diversos os enfoques sobre o tema, sendo 

identificados vários teóricos que procuram compreender o ser humano e, 

conseqüentes, fatores motivacionais. 

Kotler e Armstrong (2003) explicam que o mercado não apresenta 

mais características de homogeneidade que permitam a segmentação de 

clientes unicamente por faixa de renda. É preciso conhecer preferências e 

estilos. Hoje em dia, inclusive, fatores sociais têm se imposto a este meio. 

É fato que hoje existem mais opções de consumo, de modo que o 

usuário tem um poder maior de escolha. Em contrapartida, o consumidor não 

guarda total fidelidade às marcas. A variedade está rapidamente substituindo o 

conceito de marca, como valor principal para o consumidor, o que acaba por 

influenciar também a escolha da loja a qual deve se dirigir para adquirir 

produtos que não estão relacionados ao comportamento fidelizado 

(KATZENBACH, 2003). 

Tal fato torna-se mais claro quando se considera a afirmação de 

McKenna (1997, p. 27) de que: “Com tantas escolhas para os consumidores, 



as empresas enfrentam o fim de sua fidelidade”. 

De acordo com os estudos de Pringle e Thompson (2000), fatores 

culturais, sociais e ambientais passaram a integrar o leque de interesses do 

consumidor. Este também passou a ser mais atento a questões morais e 

éticas. Não cabe mais a ilusão de atendimento às suas necessidades. É 

preciso efetivamente atendê-las e superá-las através de propostas verdadeiras 

e de diferenciais de valor. 

A satisfação, de preferência em alto nível, é tudo o que um cliente 

quer receber ao adquirir um produto ou um serviço. Entretanto, em alguns 

casos, o cliente pode voltar a seu fornecedor, mesmo que este último tenha 

falhado em oferecer-lhe tal nível de satisfação. Várias são as razões que 

explicam esta situação: por vezes, os clientes não têm escolha ou podem não 

conhecer um lugar melhor. 

A satisfação do cliente é, geralmente, muito mais propiciada em uma 

esfera onde se enfatizam valores como lealdade e confiança. A lealdade do 

consumidor - retenção do cliente - é uma medida do comportamento de compra 

repetida, estando relacionada à maneira pela qual os clientes se sentem em 

relação a seus fornecedores; se nestes confiam e/ou, de fato, os querem para 

negociar; finalmente, se serão ou não capazes de recomendá-los a outras 

pessoas. 

Contudo, o consumidor apresenta certas características pessoais e 

um processo específico de decisão de compra. Na verdade, ele responde com 

algumas reações de compra que são facilmente observáveis, como a escolha 

de produto, da marca etc. Cabe aos profissionais de marketing, segundo 

afirmam Kotler e Armstrong (2003), a compreensão deste comportamento com 

o intuito de estabelecer um relacionamento fiel e duradouro. 

 

3 METODOLOGIA 

 
A realização de uma pesquisa exige o emprego de um método 

específico de trabalho. A metodologia empregada na organização desse estudo 

foi a convencional, típica da pesquisa exploratória. Inicialmente, foi realizada a 



revisão da literatura em geral, explanando-se os assuntos ligados à excelência 

no atendimento, especificamente no setor de serviços. Essa revisão incluiu a 

citação cronológica e histórica dos autores que estudaram amplamente o 

assunto. 

A abordagem teórica contemplou desde os primeiros ensaios até a 

modernidade, considerando a evolução dos conceitos ligados à marketing de 

serviços, setor de serviços e prática voltadas à fidelização de clientes através 

de sua satisfação pelo atendimento com Excelência. 

Em seguida, foi desenvolvida uma análise detalhada e crítica sobre 

os dados apurados e acerca do material reunido, o que possibilitou a 

identificação de semelhanças e diferenças entre as abordagens. A partir daí foi 

preparada uma resenha do assunto, incluindo além dos levantamentos 

realizados, pareceres, opiniões e comentários próprios sobre o tema. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Com base na definição de Vergara (2009), classifica-se o tipo de 

pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o estudo 

constitui uma pesquisa basicamente descritiva, conforme conceituação habitual 

dos especialistas em metodologia de pesquisa. Tendo em vista o estado atual 

dos estudos sobre a temática, há necessidade de “expor as características” do 

fenômeno.  

Quanto aos meios de investigação, o estudo pode ser classificado 

como pesquisa bibliográfica, pois se trata de “estudo sistematizado [...] com 

base em material publicado e acessível ao público” (VERGARA, 2009, p. 56), 

visando uma análise do tema em profundidade. 

A partir daí, foi adotada a metodologia da pesquisa de campo, 

através de entrevista semi-estruturada para conhecimento da opinião de os 

clientes da Churrascaria Sal e Brasa. 

 

3.2. FONTES E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 



 

Os dados da pesquisa foram levantados conforme a etapa e o 

momento do estudo. Portanto, na fase de levantamento de dados a pesquisa 

de campo apoiou-se em observação e entrevista semi-estruturada. 

Quanto à observação, é reconhecida como um processo no qual a 

presença do observador, em uma situação social, é mantida para fins de 

investigação científica. 

O emprego de tal técnica apóia-se, também, nas explicações de 

Pirolo (2002), “o observador participante usa suas observações iniciais como 

pontos estratégicos sobre os quais formula apontamentos que podem ser 

reformulados ou redefinidos de acordo com o contexto em que se dá a 

observação”. 

A entrevista semi-estruturada foi baseada no roteiro que se encontra 

em questionário (Apêndice 1), realizada por uma terceira pessoa, sem vinculo 

nenhum com a organização, junto a 100 clientes da Churrascaria Sal e Brasa. 

Vergara (2009) esclarece que a amostra é uma parte da população, sendo 

selecionada para que se considere a representatividade, pois suas 

características são idênticas ou similares as de toda a população. na verdade, 

essa foi a base para a escolha aleatória de 100 freqüentadores da 

churrascaria, que tem em média, segundo informações obtidas no próprio 

estabelecimento, a freqüência diária de no mínimo 100 pessoas. 

A idéia foi a de conhecer a percepção e opinião dos clientes a 

respeito dos serviços prestados pela Churrascaria em estudo. Essa entrevista 

aconteceu no próprio local do restaurante, o que também permitiu ao 

entrevistador a anotação de dados observados durante a entrevista. 

A segunda parte do trabalho se refere, então, a um estudo de caso 

que está sendo apresentado com base nos dados colhidos na pesquisa. 

A idéia de apresentar o material em moldes de estudo de caso 

apóia-se na afirmação de Yin (2005), que diz ser essa medida particularmente 

útil para a compreensão de situações complexas. 

Constitui em uma estratégia válida quando o pesquisador se 



encontra diante da ocorrência de acontecimentos contemporâneos, quando 

ocorrem comportamentos relevantes não passíveis de manipulação pelo 

pesquisador, tendo este, pouco ou nenhum controle sobre a ocorrência de tais 

acontecimentos. Trata-se, portanto, de uma investigação empírica sobre os 

fenômenos ocorridos dentro de seu contexto da vida real. 

 

3.3. TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para adequado tratamento, os dados foram correlacionados com os 

objetivos gerais e específicos do estudo. De forma qualitativa foram tratados os 

dados colhidos na pesquisa bibliográfica, codificando-os, apresentando-os de 

forma mais estruturada e analisando-os (VERGARA, 2009). 

Os dados e resultados apurados estão sendo discutidos e 

apresentados na forma de um estudo de caso, visando à análise abrangente da 

situação.  

Sendo assim, deve-se considerar que o método escolhido para a 

pesquisa apresenta certas limitações. Como em toda pesquisa, é possível que 

alguns sujeitos selecionados para o estudo tendam à omissão ou distorção de 

informações, em virtude de considerá-las como pessoais para serem 

comentadas. 

 

3.4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA: CHURRASCARIA SAL E 

BRASA 

 

A Churrascaria Sal e Brasa possui 15 anos no mercado. Foi inaugurada 

por empreendedores após pesquisarem e terem experiências em churrascarias 

da região sudeste, mais precisamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Iniciou suas atividades na cidade de São José do Rio Preto, no interior 

do estado de São Paulo. A idéia inicial foi a de oferecer o tradicional churrasco 

gaúcho. 



O restaurante faz parte do Grupo empresarial Sal e Brasa. E, hoje em 

dia, embora mantenha seu tradicionalismo na gastronomia do churrasco 

gaúcho, oferece novas opções como frutos do mar, peixes, aves, carnes 

exóticas, saladas, frios, queijos, sushi, sashimi, pratos quentes, massas, 

comidas regionais da cozinha nacional e internacional. 

Conta com pessoal especializado no segmento de serviços alimentícios, 

no âmbito de restaurante, possuindo em seu quadro funcional Gerentes, 

maitres, nutricionistas, chefes de cozinha, garçons, cozinheiros e auxiliares. 

O Grupo empresarial atua nas cidades de Salvador, Fortaleza, Natal, 

João Pessoa, Recife e Aracaju. A estudada refere-se à churrascaria localizada 

na capital cearense, no bairro Meireles. São mais de 800 itens a disposição do 

cliente, entre eles rodízio de carnes, mas serve também os outros pratos 

mencionados acima, são mais de 800 itens a disposição do cliente. 

O restaurante em questão tem capacidade para 460 pessoas, com dois 

salões principais e um salão para eventos, além de espaço infantil. Atende a 

reservas, eventos corporativos e festas privadas. Além do carro-chefe 

especializado em carnes e demais pratos na brasa, também oferece serviço 

especializado de bar com grande sortimento de bebidas quentes e geladas, 

além de cardápio distinto de petiscos. 

Dentre suas estratégias de captação e retenção de clientes, usa o cartão 

fidelidade com desconto de 20% no rodízio e acúmulo de pontos, assinalando 

cortesia no rodízio como premiação. 

Além disso, mantém-se atualizada com participação ativa em redes 

sociais virtuais como Twitter e Facebook, apresentando promoções, 

campanhas e vantagens para seus clientes. 

Quanto á estruturação da empresa há a preocupação na manutenção de 

quadro funcional capacitado, sendo formalizado programa de treinamento 

interno e externo, no qual os funcionários participam de cursos de idiomas, 

além de oficinas de aperfeiçoamento nas áreas administrativa e gastronômica. 

Todo processo também é acompanhado de programas motivacionais. 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Considerando o levantamento realizado junto aos cem freqüentadoras 

da Churrascaria Sal e Brasa, a seguir consta a apuração dos dados já 

tabulados, buscando evidenciar, desse modo, a importância da excelência do 

atendimento em churrascarias. 

Buscando a maior ilustração dos resultados, os dados estão sendo 

apresentados graficamente em correspondência às questões investigadas. 

 

1. Qual seu nível de satisfação em relação ao tempo de sua chegada e o 

primeiro atendimento? 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2011) 

De acordo com os resultados apresentados, é válido destacar a 

satisfação da maioria dos entrevistados, ou seja, mais de 50% indicou que se 

encontram muito satisfeitos, o que se pode depreender que ultrapassa as 

expectativas, aproximando-se, certamente, da questão da excelência, no que 

se refere na brevidade do primeiro atendimento ao cliente. 

Este dado é seguido de 37% que informam se encontrarem satisfeitos, o 

que corrobora a presteza no primeiro atendimento da organização objeto de 

estudo. 



2. Como avalia sua satisfação em relação à regularidade do atendimento 

na sal e brasa? 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2011) 

De modo semelhante às respostas concedidas ao quesito anterior, mais 

uma vez o percentual referente à opção “muito satisfeito” ultrapassou a metade 

do total entrevistado. Isto é, 58% indicou esta conceituação como avaliação 

quando questionados acerca da regularidade no atendimento. Na verdade, 

para uma Churrascaria que se propõe ao serviço de atendimento em rodízio tal 

percentual confirma a prestação adequada do serviço, podendo, igualmente, ao 

comentário á primeira pergunta, depreender-se a superação de expectativas da 

clientela. 

 

3. Qual a sua avaliação em relação à qualidade do atendimento? 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2011) 



 

Como se confirmasse as respostas anteriores e, de certa forma, até 

mesmo considerando como uma das razões pela superação das expectativas, 

62% dos clientes entrevistados informaram que estão muito satisfeitos com a 

qualidade do atendimento. É possível, portanto, considerar que a qualidade 

seja um dos principais parâmetros empregados pela organização no trabalho 

de atendimento aos seus clientes. 

 

4. Qual a sua satisfação com o valor praticado pelo sal e brasa? 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2011) 

 

Não se pode dizer que houve uma mudança no perfil de respostas, 

porque na verdade, passou de muito satisfeito a satisfeito. A idéia de que 51% 

apresenta satisfação no preço praticado, certamente, está associada a questão 

de que o serviço prestado corresponde aos valores cobrados. 

 

5. O que você mais gosta na churrascaria sal e brasa? 

 



 

Fonte: Pesquisa direta (2011) 

A resposta referente ao que mais os clientes gostam na Churrascaria 

48% indicam o atendimento, praticamente corroborando os dados 

apresentados nas questões anteriores, referendando, assim, a atenção dada 

pelo restaurante ao serviço de atendimento aos seus clientes. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CASO 

 

Como se pode observar pelos dados apresentados, a Churrascaria 

Sal e Brasa dedica atenção à questão da satisfação e Excelência no 

atendimento. De acordo com os autores estudados, se antes o mercado 

centrava seus esforços no consumidor, em seu interesse pela posição social 

que a mercadoria poderia trazer para sua vida, agora, a atual sociedade possui 

uma cultura que se centra na identificação de novas necessidades, criando 

cada vez mais expectativas no público consumidor (COBRA, 2003; GIGLIO, 

2005; LAS CASAS, 2006). 

Nessa conjuntura, a Churrascaria Sal e Brasa procura destacar-se 

com a preparação de seus funcionários e a busca pelo melhor atendimento ao 

cliente, mesmo com tantos itens a disposição, o atendimento supera a 

variedade, o que é constatado pelas respostas atribuídas à pesquisa realizada. 

No entanto, a churrascaria não costuma apurar o nível de satisfação 

de seus clientes através de pesquisas aplicadas regularmente. 

É correto dizer que o caminho para desenvolver uma boa estratégia 

de marketing está em identificar os clientes mais fiéis e estabelecer 



relacionamento de satisfação. Estratégias de qualidade voltadas à fidelização 

de clientes devem ser estruturadas em planos adequados, como visto neste 

estudo. O emprego do programa de fidelização com cartão de descontos está 

em consonância com os princípios estudados por McKenna (1997), 

Katzenbach (2003) e Peters Filho (2006), caberia sugerir a sua manutenção 

através de pesquisas de satisfação, como assinalam Gerson (2002), Cobra 

(2003) e Las Casas (2006). 

É importante considerar que uma bem sucedida estratégia de 

fidelização é oferecer aos clientes altos níveis de satisfação e valor agregado, 

resultando forte lealdade. O relacionamento do cliente com a empresa baseia-

se no fato de que a empresa precisa ser capaz de proporcionar uma 

experiência não só atraente como também inesquecível. 

A Churrascaria Sal e Brasa prima por tal investida, sendo oportuno 

apenas sinalizar a questão do valor praticado, ou seja, seus preços, sendo este 

o único item que não percebeu pontuação em maioria, entretanto, os demais 

quesitos sinalizam a satisfação dos clientes, permitindo concluir que o ainda 

que o valor seja superior à média praticada pelo mercado, os clientes 

percebem diferenciais de benefícios. 

 

CONCLUSÃO 

 

Encerrando o estudo, evidencia-se a importância, nos dias de hoje, do 

atendimento diferenciado aos clientes, baseado nos princípios de excelência. 

Pode-se concluir que os serviços estão presentes em todos os segmentos. O 

interesse pelo setor vem crescendo. De certo modo, isto faz com que surjam 

inovações e criações de novos padrões na sua prestação. 

Na realidade, dado o avanço tecnológico e os padrões de consumo hoje 

de referências globalizadas, o mercado de negócios em geral tem se revelado 

bastante competitivo. Hoje em dia, a concorrência acirrada entre empresas de 

ramos diversos lança mão de diferenciais atrativos para captar e manter novos 

clientes. Nesse sentido, um atendimento com qualidade e preocupado com a 



satisfação do cliente pode ser considerado como um exemplo de diferencial de 

serviço. 

A visão de um mundo globalizado exige ações proativas, que 

priorizem diferenciais em cenários de grandes competições. As empresas têm 

buscado se estruturar a partir de estratégias de atendimento ao cliente, 

entendido como parceiro e sócio do negócio. As empresas, para liderarem com 

mercados cada vez mais turbulentos, tentam agregar serviços como bens aos 

produtos oferecidos. 

Existindo muitas opções, o cliente possui maior chance de escolhas 

e se torna menos leal a firmas e marcas. Uma das respostas para tal problema 

é a busca pela satisfação do cliente em seu atendimento. Tal proposta está 

relacionada à qualidade no atendimento. As práticas nesse sentido acenam 

para um modo em que a empresa possa tratar seus clientes individualmente e, 

desta forma, desenvolver um contato permanente. Essa abordagem utiliza 

estratégias direcionadas e interativas para permitir um diálogo com os clientes. 

O presente trabalho abordou sobre a excelência no atendimento no 

setor de serviços, mais especificamente com pesquisa realizada junto à 

Churrascaria Sal e Brasa em Fortaleza. Observando que neste ambiente de 

negócios o atendimento é fundamental na manutenção de clientes, ferramentas 

de gerenciamento do relacionamento com estes clientes estão sendo 

desenvolvidas e aplicadas de modo específico. Constata-se que a satisfação 

do cliente em relação ao seu atendimento com qualidade exerce extrema 

influência no sucesso de qualquer organização. Na churrascaria, são 

empregados cartão fidelidade, descontos e promoções em redes sociais da 

Internet. 

O treinamento e a capacitação de funcionários nesse sentido se 

tornam essenciais, assim como o uso de ferramentas específicas na 

estruturação da satisfação no atendimento. Iniciativas de marketing, de 

administração e de tecnologia da informação, na verdade, se associam em prol 

da estruturação de métodos adequados ao atendimento de clientes. Nesse 

sentido, os programas de relacionamento com clientes devem ser monitorados 

e continuamente atualizados através de pesquisas que busquem verificar o 

nível de satisfação destes clientes em relação ao atendimento de seus anseios 



e necessidades. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados na medida em que foram 

compreendidas as implementações de programas voltados à excelência no 

atendimento como diferencial de vantagem competitiva. Tendo em vista o que 

foi exposto ao longo deste artigo, concluiu-se que a qualidade no atendimento 

é ferramenta fundamental a qualquer instituição que pretende alcançar o 

sucesso. Para isso, a atenção se volta às necessidades dos clientes. A 

lealdade do consumidor está relacionada à maneira pela qual os clientes se 

sentem em relação a seus fornecedores e prestadores de serviços, se nestes 

confiam e/ou, de fato, os querem para negociar; finalmente, se serão ou não 

capazes de recomendá-los a outras pessoas. Isso reflete na satisfação do 

cliente. 

Assim, não só as teorias apresentadas como o estudo de caso 

evidenciaram a importância da empresa desenvolver uma relação de qualidade 

com a sua clientela. Na realidade, o estudo de caso apresentado mostrou que 

os procedimentos estratégicos em busca de fidelização são essenciais para 

que a instituição mantenha a competitividade no mercado. Estas medidas, de 

fato, pretendem reter clientes satisfeitos e não somente prendê-los a uma 

acomodação. É necessário valorizar suas satisfações pessoais. 

Por fim, no entanto, cabe reconhecer que as limitações da pesquisa 

que embasou o estudo de caso, giram em torno de que a amostra estudada, 

embora seja representativa, não permite que se afirme que a totalidade dos 

clientes da churrascaria pesquisada tem a mesma avaliação, não se pode 

trabalhar com uma generalização estatística. Contudo, a correlação com o 

estudo teórico realizado assegura compatibilidade entre os debates e 

pareceres de teóricos especialistas na matéria e a prática exercitada pela 

Churrascaria. 

Cabe, assim, ao final do estudo, recomendar que novos estudos se 

façam com o intuito de verificar os parâmetros e critérios considerados como 

contributivos ao entendimento de excelência no atendimento, podendo o tema 

qualidade em serviços, mesmo já possuindo vasta literatura a respeito, ser 

mais uma vez investigado com a proposta de atualização e renovação de 

conceitos e práticas. 
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APÊNDICE 
QUESTIONÁRIO 

PESQUISA JUNTO A CLIENTES DE CHURRASCARIAS 
 
 

 
ESTAMOS REALIZANDO UMA PESQUISA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO ACADÊMICO 
SOBRE A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO. SUA PARTICIPAÇÃO SERÁ DE GRANDE VALIA. 
AGRADECEMOS DESDE JÁ, SUA ATENÇÃO.  

  INSATISFEITO PARCIALMENTE 
INSATISFEITO SATISFEITO MUITO 

SATISFEITO 
1 QUAL SEU NIVEL DE SATISFAÇÃO 

EM RELAÇÃO AO TEMPO DE SUA 
CHEGADA E O PRIMEIRO 
ATENDIMENTO? 

    

2 COMO AVALIA SUA SATISFAÇÃO 
EM RELAÇÃO A REGULARIDADE DO 
ATENDIMENTO NA SAL E BRASA? 

    

3 QUAL A SUA AVALIAÇÃO EM 
RELAÇÃO A QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO? 

    

4 QUAL A SUA SATISFAÇÃO COM O 
VALOR PRATICADO PELO SAL E 
BRASA? 

    

5 O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA CHURRASCARIA SAL 
E BRASA?    

 

 


