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RESUMO 

 

Esta dissertação versa sobre a criação de  um acervo de requisitos necessários para 
implantação  de um restaurante universitário (RU) de qualidade no CEFET/RJ,  tendo 
como objetivo geral a implantação de um  restaurante universitário  na sua sede do 
Maracanã. O RU proposto terá como diferencial  a  qualidade, tanto no ambiente, 
quanto na alimentação oferecida, cuidando para que o  fornecimento de refeições seja 
saudável e de baixo custo para alunos e servidores.  A pesquisa foi realizada junto à 
comunidade acadêmica da UFF, UFRJ e UFRRJ. Investigou-se o perfil dos usuários 
e também a qualidade das refeições oferecidas  e  a operação de serviços dos 
RUs. Constatou-se que as normas  do mercado de refeições coletivas tem como 
finalidade a produção de alimentos balanceados nutricionalmente, seguindo os 
padrões higiênicos e sanitários, propostos no manual de boas práticas da ANVISA. 
Observou-se também, que os restaurantes universitários têm representatividade na 
comunidade  acadêmica, pois auxiliam no avanço de atividades da pesquisa, ensino 
e extensão, reduzindo os índices de evasão acadêmica e promovendo a formação de 
alunos de graduação. O estudo busca o entendimento do processo de um serviço que 
visa oferecer refeições diárias de qualidade aos alunos e servidores do CEFET/RJ, 
garantindo o menor custo de produção e, consequentemente, menor preço para o 
consumo e ao mesmo tempo,  elevar o conceito da universidade quanto aos requisitos, 
refeitório e alimentação dos alunos. Conclui-se que os principais fatores que 
importarão  na escolha do local  para este RU, são os aspectos gerais do local e do 
prédio escolhido, espaço físico, estacionamento, instalações gerais,  iluminação, 
controle de temperatura, ventilação e áreas de serviço com acesso diferenciado,  
fluxos projetados para a produção e  áreas de atendimento e acessibilidade. A 
pesquisa acena para a viabilidade da implantação do RU a partir da constatação dos 
requisitos necessários, desde que consideradas ás exigências legais. 

Palavras-Chave: Requisitos, Restaurante Universitário, Refeições Coletivas, Gestão 
de Alimentos e Gestão de Serviço. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This dissertation focuses on the creation of a collection of requirements for deployment 

of a university quality restaurant (RU) in CEFET/RJ, general aiming the implementation 

of a university restaurant in Maracanã’s headquarters. The RU proposed the 

differential will be quality, both in the environment and in food offered, making sure that 

the supply of meals would be healthy and low cost to students and servers. The survey 

was conducted by the academic community of the UFF, UFRJ and UFRRJ. The profile 

of users and also the quality of meals offered and the services operation of the RUs 

were investigated. It was noted that standards of the collective meals market has as 

purpose the production of nutritionally balanced food, following hygienic and health 

standards, proposed in good practice manual of ANVISA. We also observed that the 

University restaurants have representation in the academic community, because it 

helps in the advancement of activities of research, teaching and extension, reducing 

academic evasion rates and promoting the formation of undergraduates. The study 

seeks to understand the process of a service that aims to provide quality meals to 

CEFET/RJ’s students and  servers, ensuring lower cost of production and, 

consequently, lower price for consumption and at the same time, promote the concept 

of the University about requirements, cafeteria and nutrition of the students. It is 

concluded that the main factors that will import in the choice of location for this RU, are 

the General aspects of the site and the building chosen, physical space, parking, 

General installations, lighting, temperature control, ventilation and service areas with 

differentiated access, streams designed for production and service areas and 

accessibility. The survey wave to the feasibility of the deployment of the RU from the 

verification of the requirements, since they regarded to legal requirements. 

Keywords: requirements, University Restaurant, Collective Meals, Food management 

and Service management. 
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Capitulo 1  

1.Introdução 

O ambiente mercadológico atual condiciona os Restaurantes Universitários 

(RU)  a buscarem continuamente pela otimização  dos procedimentos institucionais, 

bem como  seu funcionamento e sua adequação, buscando  assegurar  a segurança 

no mercado de refeições coletivas, assegurando assim, opções diferenciadas  que se 

destaquem no nicho dos demais RUs de um determinado mercado.  

Segundo Pamponet, 2009, a busca por melhorias estruturais e consistentes 

tem feito com que as organizações passem a rever a condução de suas atividades em 

busca de formas mais abrangentes, nas quais estas atividades passem a ser 

analisadas; não em termos de funções, áreas ou produtos, mas com relação aos seus  

processos de  trabalho.  

Sendo assim, os RUs  atualmente,  estão trocando  a antiga infraestrutura por 

uma gestão de processos, aprimorando   seus investimentos  e fluxos ao longo  dos 

seus processos  institucionais. 

Os processos de industrialização e urbanização   promovem o desenvolvimento 

econômico   e impactam diretamente na rotina  das pessoas. Com a globalização e a 

modificação dos hábitos na vida moderna,  o mercado de serviços de alimentação   

vem ganhando importância no dia-a-dia  dos consumidores, gerando assim um 

aumento na conscientização ligada à qualidade do serviço oferecido.  

Além das mudanças citadas, o segmento  de Restaurantes Universitários  é 

impactado pela qualidade.  Considera-se que os requisitos de implantação  de um 

restaurante alternativo no CEFET/RJ, levará  em conta  o tempo de permanência dos 

alunos e servidores dentro da instituição, que consequentemente  serão atendidos por 

este serviço.    

Levando em consideração o cenário apresentado, o problema que será  

abordado no estudo  é a viabilidade do CEFET/RJ, junto com  seus nutricionistas e 

profissionais envolvidos no projeto,  consigam  atender as demandas  exigidas pelo  
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mercado de refeições coletivas.  O   RU deve   estar  adequado aos requisitos mínimos 

de qualidade  e gestão, caso contrário  terá dificuldade em tornar-se um   atrativo  à 

comunidade  institucional, correndo o  risco de não sobreviver em seu segmento.   

O estudo  pretende   apresentar ao CEFET/RJ  quais são os principais  

requisitos que deverão  ser  avaliados pela instituição  neste  segmento de 

restaurantes universitários.  Incialmente   será abordado o referencial  teórico que 

apresenta conceitos,   a história dos restaurantes, mercado de refeições coletivas, 

legislação, programa de restaurantes populares e  os restaurantes universitários 

atuais. A matéria é  justificada  por entender  que o  RU (Restaurante  Universitário) 

deverá contribuir para o desenvolvimento social  da instituição e aprimoramento  no 

comportamento do seu público de interesse.   

Em seguida, faz-se uma breve abordagem conceitual  da história da qualidade, 

gestão da qualidade e normas de qualidade gastronômicas, por serem  considerados 

necessários  para a elaboração do estudo e, por contribuírem  entendimento do 

cenário apresentado, além da  utilização das ferramentas de gestão de qualidade.  Em 

conjunto com esta análise, serão trazidas informações que revelam a atual situação 

do mercado de serviços de alimentação, constante na base de dados oriunda de 

pesquisas específicas  de cunho observacional e bibliográfico. 

Ressalte-se que a gestão da qualidade será abordada na revisão bibliográfica  

na literatura pertinente.  A finalidade deste levantamento é fornecer informações 

técnicas para que a proposta tenha um embasamento teórico para seu 

desenvolvimento. A construção da ideia inicial é o ponto de partida para o 

aprimoramento das técnicas e requisitos que o estudo propõe para implantação de 

um RU em uma unidade universitária.  

É notório a existência de um desafio  de implantar um RU no CEFET/RJ   que 

trará resultados  positivos no futuro  para comunidade acadêmica, que posteriormente  

participarão do processo de tomada decisão basilares em nossa sociedade.   Por isso 

os alunos precisam  usufruir de um RU  de qualidade, pois   passam  maior  parte do 

seu dia  envolvidos com a vida acadêmica  nos campus universitários.  
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Analisando os usuários que serão mais atraídos pela proposta do nível da 

qualidade dos RU como um todo, o estudo está  focado principalmente na camada de 

estudantes com baixo poder aquisitivo ou que residem distantes de onde estudam.  

Destacando a qualidade, o projeto envolve  todas as características do produto que 

atendem as necessidades dos alunos e servidores com o intuito de   surpreendê-los  

satisfazendo todas as suas expectativas com os serviços oferecidos por este RU. 

Pretende-se apresentar neste estudo, as legislações inerentes à categoria, 

evidenciando sua importância à adequação e cumprimento, serão demonstradas as 

principais  ferramentas da qualidade adotadas  pelo mercado, à luz dos sistemas de 

gestão  de segurança alimentar. 

1.1. ‘Situação do Problema  

Percebe-se ao longo da pesquisa que a não existência de um restaurante 

universitário numa instituição de ensino como o Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca no Rio de Janeiro, apresenta-se como uma 

fragilidade de infraestrutura, tendo em vista o perfil da maioria dos alunos que tem 

uma média de idade baixa e que necessita de refeição de qualidade e em abundância, 

mas, que principalmente, tenha um baixo custo para atender todas as camadas de 

alunos e servidores.  

Até hoje algumas iniciativas da instituição acenam para determinados pontos 

de melhoria na infraestrutura do Centro como um todo, mas o restaurante 

universitário, embora sempre em evidência, ainda não foi discutido com a comunidade 

porque não se apresentou até hoje, um projeto que contemplasse todos recursos e 

fatores  necessários para a efetivação da implantação e implementação deste 

restaurante, o que pretende-se com a finalização deste trabalho. 

Observa-se que nas instituições federais de ensino a política   de  assistência 

superior é considerada  importante durante toda a vida acadêmica dos estudantes  

universitários.  Os recursos dos programas de assistência estudantil, contribuem  com 

a adoção de estratégias planificadas e programáticas para o alcance de objetivos 
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institucionais voltados à qualidade do desempenho acadêmico, à formação integral do 

educando e ao desenvolvimento de ações para reduzir a evasão universitária.  

Segundo Medeiros (2014),  entretanto, para que o aluno possa desenvolver-se 

em sua plenitude acadêmica torna-se necessário associar à qualidade do ensino 

ministrado, uma política efetiva de assistência, em termos de moradia, alimentação, 

saúde, esporte, cultura e lazer, entre outras condições. 

Importante ressaltar, de antemão, que este estudo pretende apresentar 

requisitos para a implantação de um Restaurante Universitário (RU) de qualidade para 

estudantes e servidores em uma renomada instituição de ensino superior.  

Este estudo irá analisar o restaurante universitário como  diferenciada 

ferramenta de gestão da assistência estudantil, especialmente para aqueles 

estudantes que residem longe da universidade ou que possuam baixa renda. Desta 

forma,  o estudo  pretende contribuir para a implantação de um Restaurante 

Universitário (RU), que servirá durante as principais refeições do dia (café da manha, 

almoço e jantar) para classe acadêmica (alunos e servidores).  

1.2 Objetivo Geral 

Apresentar requisitos necessários para a implantação de um  restaurante 

universitário  na sede do CEFET/RJ que  tenha seu diferencial  na  qualidade, tanto 

no ambiente, quanto na alimentação.  Este estudo tem por objetivo oferecer  

possibilidades de criar formas e processos de oferecer refeições diárias de qualidade 

aos alunos e servidores desta instituição com menor custo de produção e, 

consequentemente, menor preço para o consumo. Ao mesmo tempo elevar o conceito 

da universidade quanto ao refeitório e a alimentação dos alunos.   

1.3 Objetivos Específicos 

• Propor diretrizes levantadas  para pesquisa para orientar  o futuro do 

Projeto de implantação do Restaurante Universitário;  
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 • Demonstrar o diferencial que  um restaurante universitário representará 

para a instituição; 

• Promover junto à comunidade acadêmica um programa de educação 

alimentar, direcionada para a qualidade gastronômica, redução de 

desperdício de alimentos e a implantação de um programa de saúde; 

•. Contratar  profissionais da área gastronômica, para oferecer refeições de  

baixo custo  financeiro e de qualidade à comunidade acadêmica e aos 

servidores da instituição. 

1.4 Justificativa e Relevância 

Durante algumas décadas passadas o CEFET/RJ dispunha de um RU, no qual 

alunos e funcionários tinham acesso a refeições. Entretanto, em visita ao arquivo 

central da CEFET/RJ, realizada  em outubro de 2015, foi possível verificar  que os 

dados contendo informações sobre o refeitório anterior, foram  perdidos pelas 

enchentes do Rio Maracanã  vizinho a instituição por esta razão    estes documentos  

foram perdidos  anos atrás. Assim não se encontra catalogada informações 

contundentes sobre a instalação ou o funcionamento daquele refeitório.  

Sabe-se apenas  que até  meados da década de 1980, conforme a ilustração 

da Figura 1,  o CEFET/RJ,  ou melhor a antiga ETN (Escola Técnica Nacional), tinha 

um refeitório para seus alunos e servidores.  
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Figura 1 - : Refeitório da antiga ETN (Escola Técnica Nacional)  

Fonte: O  seu tempo, sua História: 90 anos de Ensino Profissional. Rio de Janeiro: Setor de Artes Gráficas do 
CEFET/RJ; 2007 

 

Portanto, atualmente, é possível concluir a inexistência de um estudo 

aprofundado sobre o assunto nos arquivos do CEFET/RJ.  

Nos dias de hoje, o CEFET/RJ por não possuir um RU em suas instalações no 

Campus  Maracanã e nem nas suas UnEDs, e a abordagem deste tema representa  

um desafio para a instituição. 

A pesquisa pretende ainda, pontuar a implantação de um restaurante 

universitário (RU) de qualidade baseado num modelo de gestão voltado ao 
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melhoramento contínuo. Um RU que possibilite oferecimento de refeições com um 

valor nutricional adequado, num local satisfatório, de fácil acesso  e com baixo custo 

para os alunos e servidores, por meio de uma gestão qualidade. Tal  modelo de RU 

pretende permitir acesso a todos com refeições balanceadas no aspecto nutricional e 

paralelamente, oferecer um preço reduzido tanto para a comunidade acadêmica, 

quanto para os demais servidores do CEFET/RJ. 

Esta pesquisa pretende também, apontar os requisitos técnicos, tanto no 

contexto quantitativo quanto no qualitativo, através de um levantamento da 

necessidade da instituição para atender  ao propósito de implantação deste RU 

diferenciado.  

1.5 Organização do Estudo  

Este projeto está organizado em 6 partes, compostas pelos seguintes assuntos: 

 Parte 1 - Uma introdução com a situação do problema atual analisado pela 

pesquisa.  A instituição em loco apresentando breve histórico e  existência 

durante os variados cenários políticos brasileiros. O objetivo geral e especifico 

da pesquisa. A Justificativa e relevância para a pesquisa e a organização de 

estudo. 

 Parte 2 - Apresenta o estudo sobre a  história dos restaurantes, Mercado 

de refeições coletivas e de  serviços de alimentos, Programa de restaurantes 

populares e Restaurantes  Universitários, Contempla histórico e evolução dos 

modelos de gestão seguido sistema da qualidade na produção de alimentos, 

Legislação especifica na área de serviços de alimentos, Normas HACCP ou   

APPCC e a Metodologia da pesquisa. 

 Parte  3 -   Apresenta  CEFET/RJ como instituição de ensino e pesquisa. 

  Parte 4 - Aponta o método de Abordagem da Pesquisa demonstrando a 

descrição do processo estudado sobre implantação de um Restaurante 

Universitário. 

 Parte 5 – Apresenta da proposta  de  Restaurante Universitário com 

qualidade Gastronômica no CEFET/RJ com a delimitação do caso e a análise 

da coleta de dados. Finalmente, apresenta-se as considerações finais da 

pesquisa.  
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Capítulo 2  

2.1 História dos Restaurantes 

Baseado no Portal Educação, a palavra restaurante teve sua origem no século 

XVI do francês restaurant com a definição de comida restauradora ou restaurador de 

energia, no qual a princípio, fazia-se referência unicamente a sopa.  

Conforme o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Michaelis, definimos 

restaurante como a “casa onde se serve refeições ao público, mediante pagamento”. 

Observando esta definição podemos afirmar que os restaurantes são quase tão 

antigos como a civilização no que diz respeito ao que conhecemos do mais básico da 

história das civilizações na Mesopotâmia, Pérsia e Roma antiga, assim como as 

diversas sociedades da Europa e da antiga Grécia, onde encontramos marcas de 

tabernas simples que forneciam sopa, pão e vinho aos trabalhadores e viajantes.  

Sabe-se que os gregos e os romanos tinham grande comércio na região, 

incluindo plantas comestíveis, azeite de oliva e ainda importavam especiarias dos 

Persas, no Oriente Médio, em 1000 a.C. (GARCIA, 1995). Assim, o desenvolvimento 

de alimentos foi acontecendo conforme forte expansão do comércio entre as 

civilizações antigas dos continentes.  

Durante os séculos XV e XVI, os reinos de Portugal, Espanha e Veneza, 

grandes navegantes, investiram em busca de centros fabricantes de especiarias para 

exploração. Tal período  foi um momento de grande importância na história para que 

novos alimentos e especiarias fossem descobertos. A razão principal para este 

comportamento, era o interesse maior na busca por produtos tropicais. Os 

portugueses na quando procuravam as terras das Índias, foram além de tudo, os  

pioneiros da expansão marítima na época.  

De  forma mais específica foi  através da viagem de Cabral ao Brasil que se 

criaram novas culinárias, graças à forte cultura indígena, já aqui existente e devido ao 

conhecimento da terra e dos seus produtos preferidos pelas mulheres índias que 

faziam forte uso de raízes como o aipim para o preparo  de pirão e tapioca e um 

apanhado de plantas para composição de várias comidas.  
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Algumas publicações confirmam a afirmativa como mostra a obra Casa Grande 

& Senzala, de 1933 do escritor Gilberto Freyre e também no livro Assucar que traz 

receitas de sobremesas dos engenhos do Nordeste de 1939, ambos, obras que 

trazem estudos enfatizando a alimentação da época colonial (CASCUDO, 2003).  

Conforme a expansão dos negócios dos Europeus no Brasil, nota-se o 

surgimento das misturas de temperos africanos (MARANHÃO, 2000). Afirma-se, 

portanto, que a culinária brasileira é obra de uma mistura de ingredientes indígenas, 

europeus e africanos.  

Assim, a introdução de diferentes tipos de alimentos, plantas e animais 

domésticos promoveram a culinária nacional como parte do acervo da cultura do Brasil 

além de hábitos e que estavam presentes não somente nas mesas dos ricos, mas 

também na mesa da população menos favorecida, como no típico exemplo do 

surgimento dos caldos de carne, da feijoada que consisti do feijão usado por ricos e 

pobres e pela junção das carnes que sobravam nos engenhos, assim como o Acarajé 

que tem como ingrediente a farinha; elemento essencial na culinária indígena, ambas 

inventadas pelos negros escravos no Brasil (CASCUDO, 2014).  

No ano  de 1765, na cidade de Paris, o famoso padeiro francês Boulanger, deu 

origem a um estabelecimento de refeições que fornecia opções de escolha aos 

clientes.  Em 1782 Antoine Beauvilliers abriu em Paris a “Grand Taverne of London”, 

na qual oferecia opção de alimentos aos viajantes e mercadores da época, com 

clientes escolhendo porções individuais em um cardápio, aguardando em suas mesas, 

com horários fixos ou não (PORTAL EDUCAÇÃO).  

 Segundo o Guiness Book, o livro dos Recordes, o restaurante mais antigo do 

mundo, o qual funciona desde 1725, é o Sobrinho de Botín, que fica na capital da 

Espanha, fundado pelo cozinheiro francês Jean Botín e Candido Remis.  Contudo na 

França, após a Revolução Francesa, muitos serviçais ficaram sem trabalho, mas 

deram forte trato aos alimentos, como também havia muitos viajantes chegando à 

cidade, os dois públicos cultivaram o hábito de criar e fazer refeições fora de casa.  
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Assim surgiram alguns grandes cozinheiros que vieram a ser chamados de 

“cozinheiros dos reis e os reis dos cozinheiros”; como foi no caso da Chef Marie-

Antoine Carême.  Esta prática veio a ser comum em 1786, quando os donos das 

tabernas vendiam suas receitas de sopas aos viajantes que ali hospedavam-se em 

suas pousadas (FLANDRIN E MONTANARI, 1998).  

Em 1794 em Boston nos Estados Unidos, os restaurantes se expandiram 

rapidamente com a abertura do primeiro Jullien’s Restaurator, em que o “Buffet 

Americano”, onde os próprios clientes serviam-se a partir de uma mesa principal, onde 

eram colocados os pratos, utensílios, guardanapos e as travessas com as comidas 

(PORTAL EDUCAÇÃO).  

Várias décadas passaram-se e com o tempo a alimentação e as práticas 

alimentares tornaram-se a base do processo de integração social, assim como 

também econômica, cultural e política. Nesse contexto, a sociedade em seu natural 

desenvolvimento, constrói a necessidade de inclusão mais consistente à ampliação 

capitalista, o que mais tarde, resulta na globalização. 

  Aos poucos, os hábitos de culturas externas foram se instalando e, promovido 

principalmente pelos Estados Unidos da América e estimulado pelos investimentos 

estrangeiros no Brasil; surge também o estilo de vida americano (American Way of 

Life), observado no modismo, no lazer, na articulação dos eventos gastronômicos 

(COLLAÇO 2004). Junto com este novo hábito, surge no século XIX e intensificado 

no século XX, o aumento das refeições fora de casa.  

Daí surgiu, o que a indústria de restaurantes chamou, de “food services”, no 

qual delineou novamente um novo padrão social e cultural nas sociedades (GOMES, 

2012). Os restaurantes com serviço do tipo self-service, fazem parte da divisão de 

food service no Brasil e em todo o mundo.  

O  termo food service é usado para nomear a categoria das refeições feitas fora 

de casa, ou seja, em locais de trabalho, em zonas de lazer, em hotéis, e hospitais. 

São refeições consumidas no domicílio, porém, preparadas na localidade e levada 

para o espaço onde se vai comer. Este segmento abrange desde cozinhas industriais, 
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redes de fast food, empresas de Catering, bares, restaurantes e similares, escolas, 

sorveterias, padarias e até mesmo, vendedores ambulantes.  

Devido à rápida expansão das áreas urbanas, onde há maior possibilidade de 

integração da mulher nos campos de trabalho, juntamente com o aumento de 

atividades diárias, a alimentação fora de casa ficou cada vez mais comum e 

necessária. Já em meados do século XX, nota-se que as refeições fora de casa vieram 

a ser parte da rotina diária ao invés de simples opção.  

A modernidade que impõe ritmos acelerados do dia-dia dos cidadãos, que 

oferece a população horários de almoço cada vez menor, e que traz costumes para a 

sociedade onde a rapidez é parte do significado de excelência, o fast-food  passou a 

ser preferencial de um novo padrão alimentar (GOMES et al., 2012).   

Além de preços mais baixos do que os de um restaurante comum, o self-service 

passa a ser visto como um serviço que se estabeleceu com a terceirização e assim, 

promoveu sua expansão. Ainda mais recente, encontramos serviços como venda de 

comida congelada e entrega de alimentos em domicílio, apoiado pelo forte papel que 

a mulher vem assumindo dentro dos negócios de alimentos e dentro do mercado de 

trabalho (MURARO,1971). Além disto, atualmente, a sociedade tem fortalecido seu 

comprometimento com a alimentação, com a saúde e com o equilibro alimentar.  

Assim, verifica-se que o mercado de alimentação fora de casa tem ganhado muitos 

espaços. 

A tendência de aumento da alimentação fora de casa em regiões 
urbanas é observada mundialmente. No Brasil, essa relação 
aumentou de 24% para 31% em seis anos, entre 2002/03 e 
2008/0910. (DOS SANTOS, PROENÇA, 2011) 

Os administradores de restaurantes, tanto aqueles que vendem através de 

cardápio ou no self-service, tomam medidas mais avanças no mercado. De algumas 

décadas para cá começam a enfatizar a prevenção de doença de origem alimentar e 

de agentes patogênicos para garantir que os alimentos sejam preparados e estejam 

em estado seguro ao consumidor. Baseado neste assunto, os órgãos nacionais 

responsáveis adotam medidas de prevenção e controle em todas as etapas da cadeia 

produtiva (COLARES E DE FREITAS, 2007). 
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 É bastante comum ver que nas corporações os profissionais da área de 

alimentos participem de programas de treinamentos para maior capacitação das 

pessoas envolvidas com o segmento, buscando aperfeiçoamento tanto no aspecto de 

higiene dos alimentos como também a higiene pessoal. Vale ressaltar que o minucioso 

domínio sob higiênico-sanitário dos alimentos é um fator principal para vigilância das 

doenças de linhagem alimentar (ALVES  E UENO, 2010).  

Atualmente, os restaurantes têm a preocupação de erguer a qualidade da 

alimentação para uma maior competitividade no mercado, apresentando melhores 

preços, maior variedade dos cardápios balanceando os nutrientes. Além de 

apresentar todo um conjunto de situações em que os comensais encontrem 

segurança alimentar, tanto na higiene quanto no estabelecimento em que irá passar 

seu tempo digerindo seu alimento.     

2.2 Mercado de Refeições Coletivas  

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), são unidades pertencentes ao 

setor de alimentação coletiva. Têm como objetivo conduzir a produção de refeições 

nutricionalmente balançadas de alto padrão higiênico-sanitário, no qual alimentos 

possam a ser consumidos fora do lar.  

Tal objetivo  busca  que os alimentos contribuam, de certa forma, para trazer 

ou recuperar a saúde dos consumidores e/ou de um grupo da sociedade; desta forma 

assegurando o auxilio no desenvolvimento de hábitos alimentares. O atendimento é 

para uma clientela específica e deve estar localizada em escolas, hospitais, empresas, 

universidades, asilos, clínicas, orfanatos, e outras instituições (COLARES E FREITAS, 

2007). 

No Brasil, a área de alimentação coletiva está em forte ampliação assim como 

seu valor econômico. No  Processo de Trabalho e Saúde de Trabalhadores de uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição: entre a prescrição e o trabalho real, o artigo 

sugere que observemos a alta expressão no campo de geração de empregos diretos, 

no qual apresenta aproximadamente 170 (cento e setenta) mil empregos em 2004; 

além disto, o texto segue ainda afirmando expressivos números. 
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Em número de refeições produzidas (5,8 milhões ao dia); na 
movimentação financeira mediante comercialização das 
refeições (6 bilhões de Reais ao ano); no consumo de alimentos 
(2,5 mil toneladas), representando para o governo uma receita 
de um bilhão de Reais anuais entre impostos e contribuições. 
(COLARES E FREITAS, 2007). 

 

É comum encontrar as UANs que apresentam maiores dificuldades no campo 

do gerenciamento dos refeitórios. As UANs são montadas em forma de estruturas 

organizacionais transparentes e lineares, encabeçadas por um nutricionista chefe, 

responsável pela criação e desempenho do funcionamento, seguido de uma 

sequência pequena e de um nível hierárquico pequeno de profissionais técnicos e 

administrativos.  Contudo, carregam em seu funcionamento certa complexidade que 

traz a base da confiança e comprometimento do serviço prestado.  

Os fatores de impacto que exige maior atenção, são entre outros, o volume de 

alimentos armazenado, quantidade e tipo de comidas produzidas num período 

determinado. Um dos maiores desafios da gerencia e dos nutricionistas do sistema 

UANs é o desperdício de alimentos, pois além deste desafio, a proposta é oferecer 

nutrições para uma clientela que necessita de alimentos frescos e saudáveis. Este 

desafio impacta diretamente nas causas economias, culturais e tecnológicas.  

Nota-se que tanto o desperdiço  de recursos  humanos e materiais quanto a 

elevação dos preços dos alimentos, são fatores críticos de sucesso, sendo possível 

concluir que o máximo aproveitamento dos alimentos será a chave para que se evite 

repasses de maiores valores aos clientes.  Tal prática  impede, assim, a intensa ação 

direta no custo das compras, criando um impacto negativo no orçamento da empresa 

e no negócio como um todo. 

Portanto, a busca por soluções metodológicas para que não haja excessos na 

produção é constante entre profissionais da área de gastronomia.  Como alternativa, 

acredita-se que um sistema computacional que avalie e preveja com exata precisão a 

quantidade a ser produzida seria de uma solução para as unidades usuárias do 

sistema de UAN. (ROCHA, MATOS, FREI 2011)   

Assim como os demais  mercados em expansão e desenvolvimento, a 

ascensão desse segmento de alimentos traz para os RUs a urgência de que se 
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obtenha uma estratégia competitiva  com um diferencial de negócio, tanto em 

gerenciamento, como no nível de bens e serviços oferecidos para que haja maior 

posicionamento, desenvolvimento e fortalecimento da empresa e assim, assegurar a 

permanência no mercado com competitividade (AKUTSU et al., 2005).  

As dificuldades vivenciadas nas UANs também são efetivas para a imposição 

da empresa no mercado, as formas cabíveis de inserção do negócio, gerenciamento 

de contratos, e até mesmo na habilidade de determinar o tipo de gerenciamento: se 

próprio ou terceirizado. Esta situação apresenta-se como um desafio quando na base 

simples da função que é o operacional, a equipe percebe que não há um sistema 

formal que permita a previsão de refeições a serem servidas, o que se apresenta como 

saída é apenas a intuição e a experiência diária da gerência e dos nutricionistas. 

(ROCHA, MATOS, FREI 2011) .  

 Seguem ainda afirmando (Rocha, Matos, Frei 2011), que os fatores 

relacionados à organização do trabalho, tem sido alvo de muitas críticas. Afirmam 

ainda que as UANs têm sido conduzidas de a trazer preocupações pela forma que se 

mostram os resultados negativos na produtividade e também no que diz respeito a 

saúde dos trabalhadores.  

Um ritmo e esforço de trabalho intenso, horário prolongado e 
sobrecarga de trabalho, pressão em função dos horários, 
exigência de postura inadequada, movimentos repetitivos na 
execução das tarefas, número insuficiente de trabalhadores em 
função do custo, normas e práticas exigidas nem sempre bem 
explicitadas e falta de prescrição clara das pausas de 
recuperação, influenciam tanto na produtividade como na saúde 
dos operadores, como vêm mostrando alguns estudos.  
(COLARES E FREITAS 2007). 

 

Embora haja uma série de avanços na área tecnológica que engloba 

alimentação e nutrição, ainda há muito que se avançar.  Mesmo que muitas inovações 

tenham sido incorporadas a estas unidades, tanto com respeito aos equipamentos, 

quanto a matéria-prima e aos procedimentos dos serviços propriamente ditos, 

relacionados aos preparos das refeições; muitas apresentam qualidades físicas 

impróprias. Muitas UNAs ainda apresentam particularidades pouco producentes como 

ruído demasiado, temperatura alta, iluminação deficiente, arranjo físico e instalações 

precárias. (COLARES E FREITAS 2007).  
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Outro desafio para as UNAs é o aspecto sanitário das unidades. Conforme 

Ferreira et al. (2001), afirmam que as unidades estão em contínuo aprimoramento no 

que diz respeito às ações de domínio sanitário no campo de alimentos. De acordo 

com o Ministério da Saúde que elaborou o controle da qualidade e de segurança 

alimentar, através das portarias 1428 de 26/12/1993 e 326 de 30/7/1997, determina-

se as guias imprescindíveis para inspeção sanitária (DA SILVA e De ALMEIDA, 2011).  

A inspeção das guias é feita primeiro por meio da verificação do Sistema de 

Análise de Perigo e Ponto Crítico de Controle (APPCC) da empresa produtora e de 

serviços de alimentos e os aspectos que devem ser levados em conta para a aplicação 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF), respectivamente (CUNHA, 2013) 

Em seguida, o Codex Alimentarius instituiu as condições indispensáveis para a 

segurança da higiene da produção de alimentos. O Codex Alimentarius é a base para 

a implantação do APPCC, a qual deverá ocorrer no final de cada etapa de 

processamento. Já a BPF aplica-se como principal  pré-requisito para a implantação 

do sistema de APPCC (GALHARDI, 2002). 

 Este requisito não é apenas por medida de segurança alimentar, mas também 

visto como referência para produção de normas reguladoras de procedimentos para 

produção de alimentos. A mesma tem o intuito de alcançar padrão de identificação em 

qualidade de produto e/ou serviço no campo de alimentos (BATISTA E RISSINI, 

1993). 

2.3  O Mercado de Serviços de Alimentação 

 

Os serviços de alimentação, também comumente denominados food service, 

têm como finalidade a venda de alimentos e bebidas prontos para o consumo imediato 

e fora do lar. Considera-se igualmente participante do mercado, a venda de refeições 

prontas que são entregues em domicílio.  

Os estabelecimentos participantes deste mercado são chamados de 

operadores, que devem ser, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, bistrôs.  
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O mercado de serviços de alimentação está inserido em um sistema que 

envolve toda a cadeia de produção, onde também considera-se o fornecimento de 

bens e serviços aos operadores. 

Figura 2 - : Sistema de food service 

 

Fonte: ABIA, 2014 

 

A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (ABIA), classifica os 

operadores em dois segmentos:  

1. Institucional: Os que oferecem serviços de alimentação para segmentos 

como indústria, empresas, saúde (hospitais, clínicas), educação (escolas, 

faculdades e merenda escolar), entretenimento (estádios esportivos, arenas 

de shows, eventos), atendimento em locais remotos (usinas, mineração, 

plataformas de petróleo), setores governamentais (Forças Armadas) e 

aviação e portos (Catering);  

2. Comercial: Os que englobam restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, 

padarias, rotisserias, bufets e lojas de conveniência. 
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Em 2015, o mercado de serviços de alimentação segundo  a ABIA em seu 

relatório anual,  fechou o ano com faturamento da ordem de R$ 561,9 bilhões 

Quinhentos e sessenta e um bilhões e novecentos mil), 6,04% (Seis, zero quatro por 

cento) acima do ano anterior, sendo R$ 452,8 bilhões (Quatrocentos e cinquenta e 

dois bilhões e oitocentos mil) em alimentos e R$ 109,1 bilhões (Cento e novel bilhões 

e cem mil) em bebidas. Entretanto, a produção física e as vendas reais, apresentaram 

retração de 2,96% (Dois, noventa e seis por cento) e 2,73% (Dois, setenta e três pro 

cento), respectivamente. 

De acordo com a ABERC - Associação Brasileira das Empresas de Refeições 

Coletivas, conforme as tabelas 1, 2 e 3 que apresentam os números do mercado de 

alimentação de 2008 a 2016 que apresenta inclusive, o número de  Mão-de-Obra 

Empregada no Setor de Refeições Coletivas de 195 (Cento e noventa e cinco) mil 

colaboradores: 

Tabela 1 - Refeições (Em Milhões de Refeições/dia) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autogestão(Administrada 
pela Própria Empresa) 

0,22 0,18 0,19 0,15 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 

Refeições 
Coletivas(Prestadoras de 
Serviços) 

8,3 8,5 9,4 10,5 10,9 11,7 12,2 11,7 11,0 

Refeições Convênio 
(Tíquetes/Cupons P/Rests. 
comerciais) 

5,2 5,0 5,3 6,0 6,4 7,0 7,4 7,0 6,8 

 

 * 

 

Tabela 2 - Gêneros Alimentícios para Refeições (Em milhões de Unidades/ mês) 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Cestas Básicas 3,6 3,6 4,0 4,4 4,7 5,2 5,7 5,2 4,8 

Vales/Cupons/Tíquetes 
p/ Supermercados) 

5,5 5,6 6,2 6,8 7,4 7,6 8,0 8,03 7,6 
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Tabela 3 - Faturamento (Em bilhões de Reais) aproximado de refeições: 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Refeições 
Coletivas 

R$9,5 R$9,8 R$10,8 R$13,4 R$14,7 R$16,6 R$18,3 R$17,8 R$16,9 

Autogestão R$0,5 R$0,5 R$0,6 R$0,7 R$0,6 R$0,6 R$0,5 R$0,48 R$0,44 

Refeições 
Convênio 

R$7,7 R$8,0 R$8,6 R$9,8 R$11,0 R$11,9 R$13,9 R$13,3 R$12,4 

Cestas 
Básicas 

R$5,0 R$5,0 R$5,5 R$6,0 R$6,2 R$6,7 R$7,7 R$7,6 R$6,9 

Alimentação 
Convênio 

R$5,2 R$5,4 R$5,8 R$6,5 R$6,9 R$7,7 R$8,8 R$7,9 R$7,1 
 

  

 

 

Ao considerar o mercado interno, aponta-se, como fatores determinantes para 

desaceleração deste mercado, o desenvolvimento da urbanização, a modificação dos 

hábitos de alimentação (aumento das refeições fora do lar), elevado índice de 

desemprego, aumento de pessoas morando sozinhas, e o diminuição  da massa 

salarial e renda da população. 

É factível ilustrar o desenvolvimento do mercado de serviço de alimentação 

através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE, que 

mostra o aumento percentual da alimentação fora de casa nas despesas com 

alimentação dos brasileiros. 

A região que apresenta maior potencialidade de consumo é a Sudeste, onde a 

participação que era de 26,9% (Vinte e nove, nove por cento),  em 2002-2003, passou 

para 37,2% (Trinta e sete, dois por cento), em 2008-2009, o que significou um 

aumento absoluto de 38,5% (Trinta e oito, cinco por cento), em 6 anos.  

Dessa forma, a região Sudeste foi a que apresentou o maior crescimento 

absoluto, à medida que as variações nas regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

no mesmo período, foram de respectivamente, 19% (Dezenove por cento), 20,5% 

(Vinte, cinco por cento), 12,5% (Doze, cinco por cento) e 23,2% (Vinte e três, dois por 

cento) DONNA, 2014. 
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Figura 3 - Gastos com Alimentação fora do lar em Comparação a Renda Familiar (R$ Reais) 

 

Fonte: POF 2008/2009, IBGE 
 

A pesquisa ainda diz que mais de 1/3 das refeições é consumido fora do lar nos 

grandes centros urbanos do país. Já nos Estados Unidos, o setor atende a mais de 

60% (Sessenta por cento), das refeições. Leva-se ainda em consideração que o valor 

per capto gasto ao ano com alimentação fora de casa no Brasil é de US$ 670 

(Seiscentos e setenta dólares), enquanto que em países como Estados Unidos, Japão 

e França este valor ultrapassa US$ 1.900 (Mil e novecentos dólares) (ABIA). 

Ao relacionar estes fatores ao aumento da renda da população brasileira, 

constata-se que os mesmos somam-se ao cenário favorável à expansão do mercado. 

Ainda em relação a robustez do mercado, identifica-se o aumento de eventos 

realizados na cidade e, consequentemente, do turismo que também apresenta-se 

como fator determinante, o que torna-se uma oportunidade essencial à oferta do nível 

de serviço adequado. 

Com o propósito de dimensionar o mercado de serviços de alimentação, a ABIA 

mapeou a desaceleração recente da indústria de alimentação no Brasil, considerando 

dados do ano de 2015. 
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Figura 4 - Fluxo de Consumo dos Alimentos em 2013 

 

Fonte: ABIA, 2014 

O gráfico da Figura 5 mostra que, no período de 2003 a 2013, a média do 

crescimento das vendas da indústria para o mercado de serviços de alimentação 

(14,7% - Quatorze, sete por cento), foi maior do que a média de crescimento das 

vendas para o varejo (10,8% - Dez, oito por cento). Assim, deve-se dizer que existe a 

tendência do aumento da participação do mercado nas vendas da indústria.  

Figura 5 - Percentual de Crescimento das Vendas da Indústria Alimentícia 

 

Fonte: ABIA, 2014  
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Ao considerar o panorama apresentado, é possível reforçar a perspectiva de 

crescimento do mercado de serviços de alimentação. No entanto, é necessário o 

planejamento para que os processos sejam estruturados adequadamente, o que irá 

contribuir para a atuação apropriada da empresa no mercado. 

2.4  Impacto do Programa de Restaurantes Populares 

Nas décadas de 50 e 60, o "Calabouço" foi um restaurante popular dos mais 

importantes para a história da cidade do Rio de Janeiro e talvez para o Brasil. Como 

restaurante popular estudantil, servia comida por um custo irrisório para estudantes 

de baixa renda da cidade. Foi inaugurado em 1951 na antiga sede União Nacional de 

Estudantes, UNE, na Praia do Flamengo e devido ao grande fluxo de estudantes, 

passou a ser uma espécie de espaço para encontros de inúmeras manifestações 

contra o regime militar da época.  

Em 1964, a UNE foi incendiada, e ali marcava-se o início do que veio a ser a 

maior repressão estudantil do Brasil por décadas (MONTOLLI,2015. Pg. 25). Ao 

resumir os fatos da história, nota-se o quanto um restaurante popular impactou no 

comportamento e na vida dos cidadãos de uma sociedade na época.   

O Manual de Programa Restaurante Popular do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome de 2004 mostra que durante o governo Lula, foi integrado 

à rede de ações e do "Programas Fome Zero", o Programa de Restaurantes 

Populares. O programa tem como objetivo fortalecer uma rede de amparo alimentar 

em áreas centrais e periféricas da cidade, próximos a locais de transporte de massa 

e com de grande fluxo de pessoas que realizam refeições fora de casa, atendendo 

assim, a uma camada da população que mais apresenta vulnerabilidade alimentar e 

risco nutricional (SOUZA, 2004). 

 Além deste público de trabalhadores, o atendimento visa servir também aos 

idosos, desempregados e estudantes.  Segundo o manual, identifica-se que o 

programa teve um grande incentivo da população, pois, observou-se que muitos 

trabalhadores moravam em áreas distantes a dos locais de onde trabalhavam, 
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portanto tornando-se difícil se fazer as refeições em casa e assim restringindo suas 

refeições por meio de marmitas.  

Assegura-se, que além da forma precária de alimentar-se é considerada uma 

violação diária as rotinas alimentares, pois é raro que as marmitas tenham as porções 

necessárias para uma alimentação balanceada, afetando a qualidade das refeições e 

consequente aumento do risco de desequilíbrio na saúde. 

Estudos publicados em 2009 afirmam que 99 (Noventa e nove) unidades de 

alimentação e nutrição pelo Brasil eram definidas como restaurantes populares e eram 

distribuídas pelas cinco regiões do país. As cidades pioneiras na implementação dos 

restaurantes foram São Paulo e Minas Gerais e são as que têm o maior número de 

unidades; 16 (Dezesseis) unidades  Além destes, existe uma média de 68 (Sessenta 

e oito) unidades distribuídas pelos estados brasileiros.  

O Manual de Programa Restaurante Popular afirma que passou a apoiar a 

implantação e modernização de estabelecimentos públicos populares focando 

oferecer a população refeições nutricionalmente saudáveis e a preços acessíveis, 

aumentando assim, a segurança para aqueles que sofrem de precariedade alimentar 

(SOUZA, 2004).  

Como os Restaurantes Populares são espaços administrados pelo poder 

público, o manual assegura que o programa tem objetivos sociais como a criação de 

empregos e que é comum que os mesmos sejam utilizados também como 

impulsionadores de programas que coloquem os cidadãos no cenário de 

fortalecimento de atividades que englobem a cultura e educação alimentar e 

campanhas educativas, que discutam sobre a importância nutricional e que se 

estabeleça ações de combate ao desperdício dos alimentos (SILVA, et al. 2010). A 

produção mínima estimada é de mil refeições diárias por 5 dias da semana em horas 

do almoço.  

Vencedora na prática dos restaurantes populares no Brasil, em 1994 a 

prefeitura da cidade de Belo Horizonte-MG, instalou seu primeiro restaurante. Em 

2011 já contava com quatro unidades funcionais e um refeitório que é modelo para 
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vários restaurantes populares pelo Brasil (PBH, Pg.30. 2011). Hoje a prefeitura faz 

questão de mostrar um cenário que funciona como modelo para análises sobre a 

população que emprega estes serviços com toda a infraestrutura. Os restaurantes 

populares de Belo Horizonte-MG atendem parte da população da cidade, oferecendo 

14 mil refeições/dia. 

Em 2005 um estudo apontado pelo Instituto Pólis, trouxe o reconhecimento de 

111 (Cento e onze) RPs localizados em 18 (Dezoito) estados e 59 (Cinquenta e nove) 

municípios. O montante de 50% (Cinquenta por cento) está centralizado no Sudeste, 

dos quais 6 (Seis) estão no Estado do Rio de Janeiro. Em 2013, afirma-se que 16 

(Dezesseis) RPs continuam funcionando e os demais estão estabelecidos  conforme 

relação abaixo: 

 Rio de Janeiro  - 09 restaurantes;  

 Barra Mansa – 01 restaurante;  

 Campos dos Goytacazes– 01 restaurante; 

 Duque de Caxias– 01 restaurante; 

 Itaboraí– 01 restaurante; 

 Niterói– 01 restaurante; 

 Resende– 01 restaurante;  

  Volta Redonda. – 01 restaurante. 

A estimativa demonstra que estes restaurantes servem de segunda a sexta-

feira, 19.875 (Dezenove mil oitocentos e setenta e cinco) cafés da manhã e 51.325 

(Cinquenta e um mil e trezentos e vinte e cinco) almoços por dia, ao preço de R$ 0,35 

(Trinta e cinco centavos) e R$ 2,00 (Dois Reais). Assim deve-se notar o valor destes 

estabelecimentos para os trabalhadores, comunidade e também para  o 

desenvolvimento de pesquisas em favor à melhoria do serviço oferecido à população 

(MELLO, 2013) 

Além disso, constata-se que as estruturas físicas de 70% (Setenta por cento) 

dos restaurantes foram rearranjadas a partir de locais pré-construídos com a 

finalidade distinta de ser adequada para a estrutura de um restaurante. Alguns  foram 

parte de um estádio de futebol, cinema e até mesmo de estação ferroviária.  
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Demonstra-se no estudo também, a fragilidade do projeto, pois, 60% (Sessenta por 

cento) dos estabelecimentos possuem a base estrutural onde refeições são 

produzidas em um pavimento, contudo, as mesmas são  distribuídas em outro 

pavimento (MELLO 2013). 

Em geral, como a gestão dos restaurantes populares é atribuída diretamente 

aos órgãos da administração pública, mas em alguns casos a gestão e a 

operacionalização dos restaurantes foram concedidas para a administração 

terceirizada. Sendo assim,  a operação dos RPs apresenta-se no escopo do  processo 

da prestação de serviço terceirizado de fornecimento de refeições.  

Este serviço terceirizado segue as normas contratuais exigidas e firmadas entre 

a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) , e é 

estabelecido que a empresa especializada em alimentação necessita da aprovação 

baseada em processo licitatório para prestação de serviço de preparo e fornecimento 

de alimentação. A empresa contratada é responsável por todas as etapas do 

procedimento de produção das refeições, assim como os administradores do 

financeiro, operacional. 

No Roteiro de Implantação, o documento criado em 2007 , formado por uma 

vasta equipe técnica e de especialistas em segurança de alimentação e nutrição o 

qual foi assinado pelo Presidente Lula, apresenta-se parâmetros que mostram o 

funcionamento ideal de um Restaurante Popular.  O mesmo deve estar situado em 

terreno que possua infraestrutura urbana básica como rede de abastecimento de 

águas pluviais e rede de captação de esgoto, e fornecimento de energia elétrica. Além 

disto, o seu entorno deve estar em perfeito estado de pavimentação, tanto para 

pedestres como para os veículos que ali transitam.  

Segundo o Roteiro, o programa ambiental necessário para o bom 

funcionamento deve ser simples, flexível e modular para maior circulação aos 

alimentos, servidores e usufrutuários, ou seja, os espaços devem promover a 

integração.  
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É fundamental que determinados setores que são necessários para que haja o 

funcionamento apropriado dos locais sejam definidos com clareza para que a 

realização do processo de produção das refeições ocorra conforme sugerido pela 

Resolução RDC nr. 216/2004.10. Desta forma, as tarefas que manejam alimentos, as 

áreas responsáveis pelos setores de recepção/pré-higienização da matéria prima, 

armazenamento dos gêneros, pré-preparo, cocção, distribuição-refeitório, 

higienização dos utensílios, depósito de resíduos e setores complementares ou 

eventuais devem ser bem definidos e são imprescindíveis para viabilizar as tarefas 

exigidas no processo produtivo das refeições (MELLO, 2013). 

E devem ter como base, as seguintes divisões: 

Figura 6 - Tarefas Exigidas no Processo Produtivo das Refeições 

 

Fonte:http://www.nutricaoemfoco.com.br/NetManager/documentos/restaurante_populares.pdf 

  

http://www.nutricaoemfoco.com.br/NetManager/documentos/restaurante_populares.pdf
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As tarefas exigidas no processo produtivo das refeições em termos percentuais 

são estruturadas da seguinte forma: 

1) 20% da área total do restaurante: Setor de Recepção/Pre-

Higienização/Administração/Estocagem/dispensa seca/setor de vestiário/sanitário 

de funcionários; 

2) 30% da área total do restaurante: Setor da Cozinha/Sala do 

profissional de nutrição/setores de pré-preparo/setores de higienização de 

utensílios e depósito de lixo; 

3) 40% da área total do restaurante: Setor do refeitório/hall de 

entrada/salão de meses/sanitários de usuários; 

4) 10% da área total do restaurante: Setor de bilheteria/área de 

fornecimento de marmitex /cozinha experimental/ circulação. 

 

Figura 7 - Estrutura Física de um Restaurante Popular 

 

Fonte: http://www.nutricaoemfoco.com.br/NetManager/documentos/restaurante_populares.pdf 

 

Em geral, quando a máquina pública se responsabiliza, apresenta-se em 

conjunto um órgão responsável pela condução da política de segurança alimentar, ou 
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uma gerência que faça a dotação orçamentária fundamental para que se analise e 

acompanhe o controle da gestão dos Restaurantes Populares.   

Neste caso, são adotadas as regras necessárias para que haja sincronismo  e 

a realização da feitura de um todo. Portanto, recomenda-se investimentos em 

estruturação e modernização que procurem atender realisticamente o propósito do 

Programa Restaurante Popular; visando oferecer a população, refeições nutrientes.  

É preciso que haja respeito à legislação que envolve o processo de 

funcionamento destas unidades. Além disto, vale ressaltar o papel da participação do 

órgão federal responsável e da empresa terceirizada compromissada com o foco na 

melhoria do serviço prestado à sociedade.  

2.5  Restaurante Universitários  

Os RU  das universidades públicas fornecem refeições diferentes das 

oferecidas nos restaurantes comerciais do setor gastronômico e a  abrangência deste  

serviço, depende do Programa de Assistência Estudantil,  que faz uma estimativa de 

quantas refeições por período letivo serão fornecidas, embora algumas universidades 

ainda ofereçam apenas  02 (duas) refeições diárias de segunda-feira  à sexta-feira, 

mas, mesmo assim, os RUs tornam-se cada vez mais populares entre estudantes e  

servidores.  

 Cabe ressaltar que as universidades estão melhorando as instalações dos RUs 

para atrair usuários, mesmo com as restrições governamentais orçamentárias 

provocadas nos últimos anos. 

O direito fundamental à educação deriva do reconhecimento de que é dever 

constitucional do Estado assegurar a todos o acesso à educação, formando sujeitos 

cientes dos seus direitos e deveres, para que possam, exercer plenamente a 

cidadania. O pleno cumprimento do direito à educação está relacionado com o direito 

à saúde, à moradia, ao transporte, à segurança, à dignidade e aos demais elos da 

corrente do universalismo dos direitos, principalmente à plena alimentação. 
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No Brasil, historicamente, os restaurantes universitários sempre tiveram 

representatividade na sociedade.  O espaço dos RUs não é visto como um espaço 

simplesmente que fornece refeições; mas, é também um espaço de desenvolvimento 

acadêmico, no qual entre os frequentadores existe diálogos e trocas de informações 

entre professores, estudantes e funcionários de diversos cursos; é o que representa 

a democratização do espaço universitário, é o espaço que tem condição de agrupar 

todos da Universidade.  

Baseado nesta visão, como já mencionado no capítulo anterior, constata-se 

que o "Calabouço", restaurante universitário no Rio de Janeiro, não foi o único que 

veio a ser arena de movimentação cultural e política, e que passou a ser espaço de 

encontro estudantil para debates contra o governo que se formava, o governo Militar 

(MONTOLLI, 2015).  

Assim também foi em outras RUs em diferentes regiões do Brasil como UFES, 

no Espírito Santo. Após ser instalado, nos anos 60, foi palco de diversos movimentos 

e assembléias de estudantes e servidores, de mobilização nos períodos eleitorais, de 

reivindicação para causas que engloba a Universidade, um espaço para organizações 

com exibição de filmes e de movimentos artísticos, em geral (BORGO, 2014). 

Como nas décadas passadas, dentro do espaço acadêmico, os restaurantes 

universitários cumpriram um papel relevante no dia-a-dia, tanto dos estudantes e 

professores, quanto dos funcionários técnico-administrativos. Observa-se que 

conforme análise nos capítulos anteriores, a refeição fora de casa é hoje um hábito 

que tornou-se frequente, tornando a garantia da qualidade na alimentação, um fator 

imprescindível.  

Em alguns casos, os campi universitários estão localizados em regiões 

afastadas dos centros urbanos, o que cria uma maior dependência pelos 

estabelecimentos de alimentação ofertados nas proximidades, uma vez que também 

é mais precário o acesso dos comensais às suas residências.  

Assim, baseado nesta realidade, os restaurantes universitários, em variados 

casos, é a única opção de alimentação para os que precisam permanecer diariamente 
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no espaço universitário. Os RUs privilegiam a comunidade acadêmica, pois, estão 

dentro ou próximas das universidades oferecendo horários compatíveis e nos 

intervalos dos cursos (MOURA, 2014). 

A primeira função dos RUs é fornecer um almoço nutritivo a todos os estudantes 

e servidores. O primeiro elemento deste modelo é o atendimento das necessidades 

sociais claramente definidas para atrair o amplo apoio do público, considerando que 

o  serviço de alimentação universitária deve fornecer alimentos nutritivos aos seus 

usuários,  tornando   as  refeições balanceadas ao público. 

  O segundo elemento do modelo de serviço de alimentação universitária  é a 

agregação dos subsídios federais procedentes de vários  níveis  governamentais, 

mesmo quando os estudantes pagam, fica mais barato do que se comprado em outro 

local ou preparado em casa.   

Em algumas universidades os estudantes e servidores utilizam cartões de 

identificação (carteirinhas magnéticas), biometria  ou ticktes que são vendidos em 

alguns pontos do campus mediante comprovação de matricula ou vinculo funcional, 

para acessarem  os RUs. 

Ainda seguindo Moura(2014), os RUs são existentes em muitas universidades 

em volta do país e têm o foco principal em ofertar refeições nutricionais, higiênicas e 

de baixo custo para a sociedade universitária. É de praxe estes restaurantes proverem 

aos estudantes de baixa renda, refeições com preço inferior aos demais restaurantes 

do mercado e oferecerem no mínimo 02 (duas) refeições diárias de segunda-feira à 

sexta-feira.  

Em alguns casos, existe possibilidade de gratuidade para estudantes 

cadastrados em programas de assistência estudantil específicos para auxílio aos 

estudantes de baixa renda e do sistema de cota. O Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes – Decreto nº 7.234), criado em 2010, tornou-se um marco dentre as 

políticas de permanência na educação pública superior.  
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O plano tem apoiado a estabilidade de estudantes definidos como de renda 

baixa e que estão matriculados em cursos de graduação nas instituições federais de 

ensino superior (IFES). O programa tem como objetivo trazer maior igualdade de 

oportunidades entre estudantes, contribuindo para a melhoria da função acadêmica, 

nas quais procuram combater situações de repetência e/ou desistência.   

O desempenho de maior significância ocorreu entre os anos de 2006 e 2014 

quando a bolsa-alimentação revelou um acréscimo de 250 para 1.200 e na bolsa de 

desenvolvimento acadêmico de 238 para 1.040. Após a aceitação da participação do 

aluno à bolsa, o professor responsável acompanha a performance do aluno no 

decorrer da vida acadêmica, norteando sua trajetória.  

Além disso, dentro do programa encontra-se o auxílio-alimentação, no qual 

aceita-se  que o estudante fique imune ao pagamento da refeição provida pelos RUs, 

aqueles que são popularmente chamados de "Bandejões". O maior exemplo de 

efetividade do plano está atualmente na Universidade Federal Fluminenses, em 

Niterói. São consideradas ações de impacto positivo no desempenho acadêmico, 

conforme as afirmações (UFF.br, 2016):  

Primeiro, porque fornecem apoio para alimentação, transporte e 
moradia, cobrindo os custos que inviabilizariam a sua 
permanência. Segundo, porque todo programa social da 
universidade exige do aluno atendido uma contrapartida 
acadêmica, já que ele não pode ter reprovações por falta e deve 
ser aprovado em pelo menos metade das disciplinas inscritas 
após iniciar o apoio .A terceira razão é porque o principal 
programa social, a bolsa de desenvolvimento acadêmico, 
permite que o estudante tenha o acompanhamento e orientação 
de um professor”, avaliou o reitor da UFF, Sidney Mello(Reitor 
UFF 2014) 

Voltando ao tema Qualidade em Serviços, abordado anteriormente neste 

estudo, é um fator de ampla discussão entre estudiosos quando se trata de 

restaurantes universitários (FREITAS, 2005).   

Pelo fato de que avaliação da qualidade é feita no tempo em que grande parte 

do serviço é entregue, e, portanto, consumida ao mesmo tempo que se dá a interação 

da empresa com o cliente; assim a alta participação do cliente no método em que se 
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aplica os serviços, impacta diretamente na qualidade do desenvolvimento deste 

serviço o  que causa inconsistência do mesmo, caso não seja bem gerenciado. 

A qualidade dos serviços é analisada separadamente segundo cada prestador 

e cliente, conforme forem os comportamentos dos envolvidos neste processo de 

prestação de serviço (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1985).  

 A valoração do setor de serviços também está relacionada à excelência do 

serviço, onde o prestador deste serviço prioriza o atendimento, assim como a higiene, 

que faz parte dos requisitos do serviço prestado; os quais servem, entre outras coisas,  

para mensurar a qualidade dos serviços em restaurantes. Existem vários estudiosos 

em qualidade de serviço nos restaurantes universitários, contudo por meio do 

emprego de métodos de apoio à decisão (Média Ponderada e AHP) e um conjugado 

de itens relevantes à literatura científica, reconhece-se de forma plausível os itens ou 

subcritérios prioritários para esta análise.  

Desta forma, a qualidade dos serviços tem constantemente sido aprimorada 

(BARROS E FREITAS, 2012). Importante mencionar que o método AHP (Analytic 

Hierarchy Process), foi recomendado por Thomas L. Saaty no anos 70 a fim de eleger 

alternativas para ações decisórias que ponderem critérios múltiplos (COSTA, 2002). 
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Figura 8 - Avaliação dos Serviços Prestados pelo Restaurante Universitário 

Fonte: ABENGE/ABEPRO - FREITAS, Andre Luiz  

A qualidade inclui uma refeição equilibrada especialmente em relação ao 

aspecto nutricional, apresentando bom nível de sanidade, e que seja adequada ao 

comensal, tanto no sentido de manutenção e/ou recuperação da saúde, visando 

auxiliar o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, a satisfação do 

comensal, quanto  ao que diz respeito ao serviço fornecido, englobando desde o 

ambiente físico, incluindo tipo, conveniência e condições de um fator importante a ser 

discutido, como no caso dos alimentos servidos em restaurantes no que diz respeito 

à insegurança, à contaminação (NOVAES, et. al. 2013). 

Muitas vezes não se conhece a originalidade da matéria-prima, ou a medida da 

higiene dos utensílios utilizados, assim como também é incerto os manipuladores 

envolvidos, bem como, o número de parâmetros, como por exemplo o tempo e a 

temperatura. 

2.6 Gestão de Qualidade  

Qualidade é um conceito particular e de significância na leitura do papel do 

indivíduo na sociedade. O termo qualidade vem do latim qualitate e é parte de um  

todo que abrange o processo produtivo em sua totalidade. O conceito está 
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diretamente relacionado à percepção de cada indivíduo e considera desde os fatores 

mais simples aos modelos mentais, costumes culturais, praticidade oferecida, 

preço/valores e quando se trata de serviços, leva-se em conta a maneira como são 

prestados.  

O nível de qualidade percebido por um cliente com relação a serviço é 
determinado pela diferença entre a qualidade esperada antes de receber o 
serviço e a qualidade experimentada durante e após a prestação de serviço. 
Quando o serviço prestado não atinge o nível de expectativa do cliente, há 
um problema de qualidade ou uma falha na prestação do serviço.( ABDALLA, 
2012)  

Qualidade é também atribuída aos valores de vida que vão muito além do valor 

quantitativo de mercado. Qualidade de vida, por exemplo, conceito criado pelo 

economista J.K. Galbraith em 1958, envolve desde a qualidade ambiental, vida, saúde 

até aos processos de alimentação.  Qualidade que traz bem-estar ao ser humano em 

sua vida e na vida das pessoas que o cercam. Qualidade que traz equilíbrio; enfim, 

uma visão distinta dos objetivos, ou seja,  os efeitos econômicos e os efeitos 

mercadológicos.  

São variadas as definições de qualidade. Contudo, de maneira geral parece 

existir uma percepção comum a todas as definições:   

• Qualidade é aquilo faz bem, o que satisfaz o cliente e suas exigências; 

• Qualidade está relacionada ao custo /benefício ou a um preço justo; 

• Qualidade está relacionada a um produto que funciona adequadamente; 

• Qualidade está relacionada a um serviço prestado de forma a superar as 

expectativas, ou quando o serviço agrega além do esperado (PAIVA, 2011); 

 

Qualidade é "fazer certo as coisas" (Juran, 2009). Deve-se  dizer que a 

qualidade é também percebida por vários ângulos, transformando-se  num termo 

multifacetado. Em outras palavras, o cliente avalia um bem  ou um serviço por variados 

aspectos como cor, durabilidade, design, funções,  levando em conta  o quanto estes 

aspectos atenderam às suas necessidades num determinado tempo. Esta percepção  

está relacionada à satisfação do cliente. 
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A Gestão da qualidade deve ser considerada como uma filosofia empresarial. 

Uma organização que a faz valer e efetivamente a traz para dentro dos seus recintos, 

traz também abordagens fundamentadas para a busca pela melhoria diária e 

constante.  

A qualidade do produto é um requisito de mercado e, por isso, precisa ser 

gerida estrategicamente. Diz-se então que se trata de um elemento de fundamental 

importância na dinâmica de competitividade entre empresas. Desta forma, toda a 

organização, independentemente do seu tamanho, deve praticar a qualidade, 

buscando a contínua satisfação das necessidades dos clientes (CAMPOS, 2004). 

A qualidade do produto negociado em uma relação de troca, sempre foi 

importante para as partes envolvidas. A partir do surgimento das primeiras 

manufaturas, utilizou-se a inspeção como ferramenta de verificação da qualidade dos 

produtos. No entanto, por ser aplicada somente no produto acabado, apenas 

encontrava defeitos e não produzia qualidade. 

Ao longo do tempo houve modificações da concepção da qualidade, o que 

ocasionou mudanças relevantes na forma como ela é gerida. Este desenvolvimento 

aconteceu em quatro eras: da inspeção, do controle estatístico da qualidade, da 

garantia da qualidade, da gestão da qualidade e do gerenciamento estratégico da 

qualidade. Se, em um primeiro momento, a qualidade era abordada como um 

problema a ser resolvido, ao final desta evolução ela era considerada como uma 

oportunidade de vantagem competitiva frente à concorrência (GARVIN, 1992). 
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Tabela 4 -As Quatro Eras da Qualidade  

 

Fonte: GARVIN, 1992 

 

A Gestão da Qualidade propõe a implantação de um sistema gerencial que leva 

em consideração a análise de todo o processo, possibilitando a escolha pelo 

desenvolvimento e aplicação de conceitos, métodos e técnicas adequados. Já o 

conceito de Gestão pela Qualidade Total (GQT) é baseado na abordagem da 

qualidade desde a fase do projeto de desenvolvimento do produto; envolvendo no 

processo, todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos, assim como 

fornecedores e clientes com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas da qualidade já 

existentes. 

 Desta forma, Longo (1998, p.8) aponta que “a qualidade deixou de ser um 

aspecto do produto e responsabilidade apenas de departamento específico, e passou 

a ser um problema da empresa, abrangendo, como tal, todos os aspectos de sua 

operação.” 

Segundo GARVIN, D.A. (1992), a Qualidade Total tem inserido em seu conceito 

oito dimensões básicas:  

1. Desempenho: relativo às características básicas do produto que irão 

determinar se ele é efetivo; 

2. Características: especificações definidas do produto;  

3. Confiabilidade: probabilidade do produto funcionar conforme o esperado;  

Identificação das 

Características
Inspeção

Controle Estatístico da 

Qualidade
Garantiada Qualidade

Gestão Estratégica da 

Qualidade

Ênfase uniformidade do produto uniformidade do produto 

com menos inspeção

toda cadeia de produção, 

desde o projeto até o 

mercado, e a contribuição 

de todos os grupos 

funcionais

as necessidades do 

mercado e do consumidor

Métodos instrumentos de medição instrumentos e técnicas 

estatisticas

programas e sistemas planejamento estratégico, 

estabelecimento de 

objetivos e mobilização da 

organização

Quem é o 

responsável pela 

qualidade

o departamento de 

inspeção

os departamentos de 

produção e engenharia

todos os departamentos, 

embora a alta gerência so 

se envolva perifericamente

todos na empresa, com a 

alta gerência exercendo 

forte liderança

Orientação e 

abordagem "inspeciona" a qualidade "controla" a qualidade "constrói" a qualidade "gerencia" a qualidade

Etapa do Movimento da Qualidade
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4. Conformidade: se as especificações do produtos estão de acordo com os  

padrões pré-estabelecidos;  

5. Durabilidade: em condições normais de uso, é o tempo que o produto 

funciona perfeitamente mantendo suas características;  

6. Atendimento: leva em consideração questões que afetam a percepção do 

cliente, com a rapidez no atendimento,  cortesia e facilidade de ter um 

problema solucionado; 

7. Estética: é a aparência do um produto e  a sensação que ele passa ao 

cliente;  

8. Qualidade percebida: é a reputação do fornecedor percebida pelo cliente. 

 

Valle (2002) diz que “a melhoria da qualidade não deve ser vista como um 

programa de duração limitada, mas como um processo contínuo, gradual e 

permanente”. Para se manterem competitivas em um mercado dinâmico em que os 

clientes  tornam-se cada vez mais exigentes, é fundamental que a empresa aprimore 

constantemente seus processos, bens e serviços. Neste sentido, a implementação de 

programas de qualidade está diretamente relacionada à busca pela maior participação 

no mercado e melhores resultados. A melhoria da qualidade reflete naturalmente no 

aumento da produtividade e, por consequência, nos resultados da empresa (DEMING, 

1990). 

Assim, hoje o mercado da competitividade oferece às empresas meios para 

buscar o fortalecimento da cultura de gestão da qualidade, onde cada membro da 

empresa deve assumir objetivos interligados à gestão. Importante observar que 

gestores hoje têm o papel de atuar e transformar com a finalidade de atendimento  das  

necessidades da satisfação do cliente, mantendo a qualidade que é princípio 

fundamental a seguir na empresa (TEIXEIRA et al., 2012). 

A Gestão da Qualidade propõe a implantação de um sistema gerencial   que 

leva em consideração a análise de todo o processo, possibilitando a escolha pelo 

desenvolvimento e aplicação de conceitos, métodos e técnicas adequadas.  
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Santos et al. (2013), afirma que a qualidade em serviços não se limita 

exatamente a clientes externos, qualidade em serviços envolve todos os que 

interagem com eles, sejam funcionários, gerência e administradores. 

O setor de serviços de alimentação representa um grande poder na economia 

e consequentemente um fator importante para tanger metas de competitividade. É 

comum ouvir que o cenário econômico contemporâneo de serviços mesmo que ainda 

se faça necessário um maior amadurecimento, é bastante apreciado e que é uma 

marca forte na fatia da economia global, de acordo com o nível de serviço, conforme 

descrito no site da primeira empresa de software brasileiro em gerência, a 

Visionnaire.com: “A qualidade de serviço está no centro das atenções”.  

A Gestão da qualidade estabelece conceitos fundamentais para que o processo 

produtivo de refeições seja desenvolvido de forma a minimizar o número de doenças 

veiculadas pelos alimentos, tendo o comprometimento (LOURENÇO, 2010). 

Após várias décadas de evolução em qualidade na produção e na prestação 

de serviços, no final dos anos 60, as empresas e seus administradores começam a 

dar maior importância, não somente em preço e produto, mas também observar a 

qualidade no serviço. Nos anos 70, a competitividade entre as empresas veio a ser 

fundamentada em termos de Produtividade x Qualidade x Flexibilidade. Já nos anos 

80, as empresas buscavam sucessivamente alcançar a Excelência em Serviços, e 

consideravam seus clientes como sendo peças fundamentais para a aquisição e 

manutenção dos mercados (FREITAS, 2005). 

Segundo Gianesi & Correa (1994), nos anos 90 o conceito de serviço recria-se, 

mudando o foco para o cliente que vem a ser o essencial fator da empresa, ou seja, 

“qualidade a percebida pelo cliente”. A necessidade dos clientes é a chave para que 

os valores sejam agregados no setor, uma janela de oportunidades e não uma simples 

variável do negócio.  Assim sendo, vale estudar gestão da qualidade de serviço 

através de definições de variados mestres.  

Para Kotler (1991), os serviços expõem algumas características específicas 

que os distinguem dos bens físicos  
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Segundo Juran (1993), a definição de serviço é o trabalho exercido por alguém, 

ou seja, efetua-se uma ação para atender a uma necessidade de outra pessoa.  

Para Gronroos (1995), os serviços são intangíveis, mas que acontece durante 

a interação entre clientes e empregados de serviço que fornecem a solução do 

problema para o cliente, o que é chamado de gestão de produção de simultaneidade, 

conforme demonstração na Figura 9 para Melhor entendimento da prática do conceito 

de qualidade nos serviços 

 

Figura 9 - Determinantes da Qualidade dos Serviços 

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al (1985) 

Definir com precisão o significado de “serviços” é uma difícil tarefa para os 

pesquisadores que atuam na ciência da qualidade. Segundo Freitas (2005), a 

produção de serviços tem características distintas da produção de bens materiais ou 

de gestão de produtos, sendo as principais classificadas da seguinte forma:.  



52 
 

Serviços Intangíveis: Os serviços são abstratos. Avaliados por um conjugado 

de experiências vivenciado pelo cliente, ao contrário dos bens materiais que podem 

ser adquiridos e avaliados, facilmente comparados. 

Serviços por Simultaneidade: A prestação e a compra dos serviços são 

produzidas no mesmo tempo que são consumidos. Assim permite maior possibilidade 

em atendimento das expectativas dos clientes. Estas distinções impossibilitam a 

avaliação do serviço antes da compra ou avaliação da qualidade na prestação do 

serviço. 

Serviços por Variabilidade ou Heterogeneidade: Um serviço nunca é bom 

para todos da mesma maneira. Saúde, motivação, compatibilidade pessoais, 

circunstancias ambientais, humor entre outros, fazem a diferença na prestação do 

serviço, de formas diferentes.  

Perecibilidade: Os Serviços não podem ser estocados. A entrega é imediata 

e a produção é sempre acionada pelo cliente. 

2.7 Modelos Normalizados de Sistemas de Gestão 

A Normalização é a atividade que estabelece procedimentos que neutralizam 

problemas existentes ou potenciais, levando em consideração as condições 

funcionais e as exigências de segurança. Tem por objetivo garantir que materiais, 

produtos, processos e serviços tenham desempenho ótimo, sendo assim, a 

normalização é um meio de obter-se a redução de custo da produção e do produto 

final, mantendo ou melhorando sua qualidade. (ABNT, 2014). 

A Organização Internacional para Normalização Técnica – International 

Organization for Standardization (ISO) – é uma rede de organismos de normalização 

nacionais de diversos países do mundo. Estes organismos, que são membros da ISO, 

a representam em seus países. Por sua vez, a ISO desenvolve padrões internacionais 

em diversas áreas como, por exemplo, segurança alimentar, computação, agricultura 

e saúde. Estes padrões internacionais definem as especificações ideais de produtos, 
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serviços e boas práticas, ajudando empresas e indústrias a se tornarem mais efetivas 

(ISO, 2014). 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), membro 

fundador da ISO, é o órgão responsável por estabelecer e gerenciar marcas de 

conformidade referentes aos padrões internacionais para certificações voluntárias ou 

obrigatórias. Desta forma, deve-se mencionar algumas normas existentes, como a 

ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14000 (Meio-Ambiente), ISO 19011 (Diretrizes 

para Auditoria da Qualidade e Meio-Ambiente) e ISO 22000 (Sistemas de Gestão da 

Segurança Alimentar). 

As certificações podem ser mandatórias para a atuação em determinados 

mercados, visto que, por vezes, são demandadas pelo próprio cliente. No entanto, 

mesmo que não haja esta exigência, a prática dos padrões estabelecidos na norma 

contribui com o aumento da eficiência e eficácia da empresa, o que a torna mais 

competitiva. Sendo assim, os sistemas da qualidade baseados em normas são de 

grande valia para a GQT. 

2.8. Principais Ferramentas para a Qualidade na Produção  de Alimentos  

Quando pensamos em qualidade na área gastronômica, de certa forma, somos 

levados a pensar no galo. Não um galo qualquer, mas no galo que representa tudo  

que envolve a mais alta qualidade prevista no prato típico da culinária francesa; o 

clássico "Coq au Vin" (Galo ao Vinho). Este prato foi inspirado pelo cineasta e diretor 

brasileiro do filme "Contador de Histórias" que nos faz ver além do seu cozimento, nos 

mostra alto rendimento. O galo que hoje tornou-se um símbolo popular é gallus, em 

latim, significa tanto galo (coq) em francês como em Gália.  

Depois de vários séculos, hoje os maiores chefes internacionais e os restaurantes que 

alcançam o nível de qualidade exemplar têm como obrigatoriedade buscar neste prato 

a excelência do sabor acompanhado da nobreza do serviço e do local que o inspira. 

Agregando, assim, valores infinitos e trazendo junto consigo todo o conceito de 

qualidade.  



54 
 

Baseado no conceito do Coq au Vin, verifica-se que qualidade não é uma escolha, 

mas um elemento essencial na existência do mercado competitivo. Uma 

responsabilidade social, assim como pré-requisito para o sucesso ou fracasso. 

Alcançar um nível elevado em qualidade é um dos passos mais acertados para se 

obter a excelência e o nível que qualquer estabelecimento deseja conseguir. Um grau 

que inclui confiabilidade aos fornecedores e aos clientes.  

Os clientes estão mais conscientes   em relação à segurança e qualidade  

alimentar dos produtos que consomem e, por muitas vezes,  exigem garantias de que 

a empresa  adota procedimentos adequados.  Mais do que isso, as empresas que  

oferecem serviços de alimentação  devem ter uma postura ética na oferta  de produtos 

seguros, respeitando  o ser humano que irá consumir o  alimento.   

Conforme Santos (2013), a qualidade está associada à percepção do cliente, 

portanto, a dificuldade em definir qualidade está na renovação das necessidades e 

objeções do usuário, de forma que o produto possa ser modificado para dar satisfação 

por um preço que o usuário possa pagar e que satisfaça às necessidades do seu 

ponto de vista. 

Assim, devido ao atual cenário dinâmico e globalizado, são necessárias 

ferramentas conhecidas e aceitas pelo mercado.  A seguir, serão abordadas as 

principais  ferramentas  que permitem a implementação de um sistema   da qualidade 

que são eficazes no  gerenciamento sanitário, na otimização das atividades, na 

redução de perdas,  na diminuição de custos e no aumento  da competitividade.   

Nos empreendimentos relacionados à gastronomia, considera-se 

imprescindível que os sistemas básicos se segurança do alimento sejam cumpridos.  

Não é negociável outra opção, diferente de outras características do produto 

alimentício como: sabor, aspecto e custo. 

Se não partimos deste principio, quando aparecem as falhas, em uma 

sociedade que vem aprendendo a ser crítica como a nossa, irá implicar na 

condenação e desaparecimento do produto do mercado. 
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A qualidade do produto é um requisito de mercado e, por isso, precisa ser 

gerida estrategicamente.  Deve-se dizer então que se trata   de um elemento 

fundamental na dinâmica de competitividade entre empresas.  Desta forma, toda a 

organização, independentemente do seu tamanho, deve praticar a qualidade, 

buscando a contínua  satisfação das necessidades dos clientes (CAMPOS, 2004). 

Afirma-se também que a qualidade é percebida por vários ângulos e acaba 

sendo um termo multifacetado. Em outras palavras, o cliente avalia um bem ou serviço 

por variados aspectos como cor, durabilidade, design, funções e o quanto este bem 

ou serviço atendeu às suas necessidades num determinado tempo o que está 

relacionado à satisfação do cliente. 

Em meados dos anos 80, a organização não-governamental fundada em 

Genebra em 1947, conforme já citamos anteriormente, a International Organization for 

Standardization (ISO), fundou as normas da qualidade conceituada em versão ISO-

9000. Estas normas genéricas não se prendem a um produto ou um setor, mas são 

normas criadas com o objetivo de avaliar o processo produtivo como modelo de gestão 

da qualidade para organizações ao redor do mundo; em qualquer que seja o calibre, 

dimensão ou extensão ou negócio. “Grau no qual um conjunto de características 

inerentes satisfaz a requisitos” (PAIVA,2011).  

Os principais objetivos das normais do sistema da qualidade são os princípios 

gerenciais e organizacionais que leva a entender os bens físicos e serviços em todo 

seu processo desde projeção, fabricação até comercialização.  

A Associação Brasileira de Normais Técnicas, (ABNT) é o representante do 

Brasil na ISO. A ABNT NBR ISO 9001 é quem estabelece condições para o sistema 

de Gestão de Qualidade (SGQ) em versão Brasileira da norma internacional ISO 

9001. Estes órgãos conciliam os interesses de produtores, dos governos e da 

sociedade consumidora difundindo normas internacionais com o Brasil e outros países 

associados (ABNT Norma, 2000).  

Estas normas estabelecem pré-requisitos aos fornecedores e produtores que 

auxiliam o aprimoramento do sistema de gestão da qualidade como também, o 
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aprimoramento no ambiente de trabalho, averiguação da satisfação dos clientes e 

melhoramento no sistema interno. 

É de bastante interesse das empresas que as normas ISO sejam adotadas, 

pois, lhes dá o respaldo de nível da qualidade alcançado aumentando sua 

competitividade nos mercados nacional e internacional.  Importante ressaltar que  não 

se deve confundir a ISO 9001 com certificação de produto, a qual, é reconhecimento 

através de um selo que comprova concordância com normas técnicas como por 

exemplo normas outorgadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia  (INMETRO).  

O processo que levou o Inmetro a decidir criar Modelos de selo 
para identificar conformidade de produtos, processos, pessoas 
e profissionais se deu a partir da preocupação com a proteção 
da marca institucional, sinônimo de credibilidade junto à 
sociedade, em função da recorrência de relato de casos de uso 
irregular da marca Inmetro. Além disso, essa decisão 
caracterizou-se como uma oportunidade para passar uma 
informação mais qualificada ao consumidor, permitindo que ele 
compreenda o significado dessa marcação.  (INMETRO.com). 

É importante destacar que a definição da qualidade está baseada em sua 

própria importância. Segundo Paiva, para melhor encontrar uma definição mais 

detalhada sobre qualidade e gestão, é preciso analisá-la por uma forma percebida. 

• Percepção transcendente ou filosófica da qualidade: 

Por este aspecto a qualidade é a excelência inata. Prova-se algo e logo 

entende-se o que tem ou não qualidade. Por esta percepção não se precisaria de 

qualquer conhecimento intelectual ou cultural para atingir-se a ideia de qualidade. 

Alcança-se o entendimento por meios naturais simplesmente pela sensibilidade ao 

contato com os bens ou serviços. 

• Percepção baseada no produto:  

Para esta percepção, a qualidade é mensurável. Os aspectos relativos à 

qualidade de bens e serviços são identificáveis e até quantificados. Nesta análise a 

qualidade passa a ser algo concreto como cor, tamanho, resistência, desenho-de-

produto.  
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• Percepção baseada no usuário: 

De acordo com esta percepção, a qualidade seria algo mais pessoal. O 

indivíduo, usuário, definiria por meio da percepção o nível de qualidade. Uma 

percepção de qualidade bastante subjetiva, pois a mesma é dependente da percepção 

de cada usuário.  

• Percepção da qualidade baseada na manufatura: 

A percepção é baseada em que ter qualidade quer dizer estar de acordo com 

um certo requisito previamente instituído. A qualidade tem como ponto principal tanto 

o projeto quanto a produção; ou seja, o projeto carrega a importância da qualidade 

enquanto que a produção, no paralelo, garante a qualidade do produto final. 

• Percepção da qualidade baseada no valor: 

Este ponto traz um foco único. Aqui é onde Paiva afirma que qualidade será 

compreendida em função dos custos e dos preços trazidos. Um produto de qualidade 

terá seu valor se apresentar uma função aceitável, e ainda com baixos custos de 

fabricação que venha a oferecer um bom preço para a compra final, sob a ótica do 

consumidor final. 

Como percebe-se, existem variadas espécies de clientes que experimentam 

qualidade sob aspectos nos quais cabem somente a eles selecionar a maior eficiência 

de cada. Desta forma segue a relevância da qualidade no mercado. Qualidade vista 

nos prismas variados é de uma certa forma o que sinaliza as tendências no mercado, 

no qual visa dois fatores: Competitividade e Sobrevivência (PAIVA 2011). Não há 

clientes fiéis a uma empresa ou a um produto, mas existem, sim, clientes fiéis a eles 

mesmos (LUCINDA, 2010). 

O cliente não é mais fiel a nada e nem a ninguém, só a ele 
mesmo e ao seu bolso. Se a sua organização não  oferece a ele 
o que ele quer, da forma como ele quer, ele vai atrás de outra 
organização que possa atendê-lo. Dessa forma, verificamos que 
sem qualidade não há competição, e sem competição a 
organização está ameaçada sobrevivência da sua.(Marco 
Antonio Lucinda, Qualidade - Fundamentos e Práticas , 2010 Pg. 
02.) 
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Segundo Paiva vale destacar as seguintes ideias sobre qualidade:  

1. Maior qualidade justa ou alta, significa cliente satisfeito que é igual ao 

maior retorno para a organização e consequentemente deve representar 

melhores salários e permanência dos empregados. 

2. Maior qualidade representa maior eficiência, maior eficácia e assim 

maior é a competitividade para organização. 

3. Maior qualidade traz maior ação preventiva e corretiva na imagem da 

organização trazendo assim, fortalecimento da mesma no mercado. 

4. Maior qualidade significa maior satisfação para clientes, fornecedores e 

funcionários no trabalho e fora dele. 

Com a abertura dos mercados nos anos 90 pela globalização, foi bastante 

comum ver empresas perdendo clientes por não seguirem exigências de qualidade e 

produtividade. A necessidade de qualidade é tal que impõe mudanças dos mercados 

e consequentemente nos clientes, seja no fator modelos gerenciais ou valor pelo 

serviço prestado.  Assim, qualidade é hoje vista pelas empresas como forma de 

sobrevivência do mercado competitivo.  

2.9  Legislação e Procedimentos Específicos de Serviços de Alimentação  

Os consumidores exigem cada vez mais atributos de qualidade nos produtos 

que adquirem. A Inocuidade dos alimentos é uma caracteristica de qualidade 

essencial, pelo qual existem normas no âmbito nacional, ANVISA (Agênda Nacional 

de Vigilância Sanitária) e do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e o RDC que 

consideram formas de assegurá-la. 

Como ponto de partida para o desenvolvimento das empresas do segmento de 

serviços de alimentação é necessário respeitar os requisitos estabelecidos pelas leis 

brasileiras. Existe uma legislação federal específica para o mercado de serviços de 

alimentação e que regulam todas as atividades no país. Em 15 de setembro de 2004, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) n.º 216 que dispõe sobre o regulamento técnico de boas 



59 
 

práticas para serviços de alimentação em âmbito nacional, com o objetivo de garantir 

as condições higiênicas e sanitárias do alimento preparado. 

Segundo a ANVISA, a Resolução RDC n.º 216/04 apresenta normas claras e 

objetivas aos empresários do ramo de serviços de alimentação que devem executar 

as atividades de manipulação, preparo, acondicionamento, armazenamento, 

transporte e exposição à venda dos alimentos de maneira adequada e segura. A regra 

de âmbito federal tem como objetivo a melhoria das condições higiênicas e sanitárias 

dos alimentos em estabelecimentos de serviços de alimentação e aplicam-se em 

cantinas, bufês, comissárias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas 

institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, 

rotisserias e congêneres (ANVISA, 2014); 

Por meio destas medidas, a ANVISA estabeleceu que a partir de 17 de março 

de 2005, os estabelecimentos comerciais de serviços de alimentação devem se 

adequar ao regulamento, podendo estes sendo infratores, receberem advertências, 

multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais) e interdição e fechamento da empresa.  

De acordo com um dos tópicos da Resolução RDC nº 216/04, as boas práticas 

em serviços de alimentação devem estar documentadas e acessíveis a todos os 

funcionários destes estabelecimentos comerciais, bem como às autoridades de 

fiscalização. O Manual de Boas Práticas surge com a necessidade de padronizar e 

informar aos funcionários, quais são as normas e procedimentos que devem ser 

seguidos para que as leis estabelecidas pelos órgãos responsáveis sejam 

respeitadas. 

O Manual de Boas Práticas deve descrever os procedimentos específicos para 

o estabelecimento em questão. Sendo assim, as normas estabelecidas pela ANVISA 

devem ser tomadas como base e adaptadas aos serviços prestados, contendo 

informações inerentes à empresa. Esta adaptação torna o Manual de Boas Práticas 

um documento exclusivo e intransferível, retratando a realidade da empresa e as 

condutas particulares existentes. 
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Assim como o Manual de Boas Práticas que documenta todas as normas que 

devem ser seguidas dentro dos estabelecimentos comerciais de serviços de 

alimentação, há também a necessidade da documentação dos processos de trabalho 

realizados dentro destas empresas, sempre baseados nas normas estabelecidas pela 

Resolução RDC nº 216/04 da ANVISA. O chamado Procedimento Operacional 

Padronizado (POP) é um documento que tem como objetivo estabelecer instruções 

em sequência das operações rotineiras e específicas na manipulação dos alimentos. 

Estes procedimentos devem estar escritos de forma clara e objetiva. O POP 

descreve as operações de trabalho em forma sequencial, a frequência destas 

atividades e quem são os responsáveis por cada etapa, especificados por nome, 

cargo ou função. Estas operações devem ser aprovadas, datadas e assinadas pelo 

responsável da empresa, garantindo a idoneidade do processo. Os POPs necessários 

abrangem as mesmas questões que estão contidas na Resolução RDC nº 216/04 da 

ANVISA. Os registros de todas as atividades realizadas através dos POPs devem ser 

mantidos por no mínimo 30 (trinta) dias contados após a data de preparação dos 

alimentos. 

2.10 Norma HACCP  ou APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) 

Este sistema foi desenvolvido nos EUA na época dos primeiros programas 

espaciais tripulados, como sistema de controle microbiológico. Procurava achar riscos 

ou possíveis falhas em relação à segurança do alimentar. 

O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC ou 

HACCP) é um método embasado na aplicação de princípios técnicos e científicos de 

prevenção, que tem por finalidade garantir a inocuidade dos processos de produção, 

manipulação, transporte, distribuição e consumo dos alimentos. Este conceito cobre 

todos os fatores que possam afetar a segurança do alimento (FIGUEIREDO, 2001). 

A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – Hazard Analisys and 

Critical Control Points (HACCP) – é um sistema preventivo de controle que tem como 

objetivo a produção de alimentos inócuos, prevenindo acidentes alimentares e 

preservando a saúde pública.  Tem como base princípios técnicos com respaldo 

científico para a produção e manipulação adequada dos alimentos durante toda a 
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cadeia produtiva. 

São Pré-Requisitos à Implementação do HACCP:  

1) Instalações adequadas;  

2) Equipamentos e utensílios apropriados;  

3)  Higienização e manutenção;  

4) Controle de pragas;  

5) Utilitários de apoio, incluindo sistemas de ventilação, água e energia;  

6) Gestão de resíduos;  

7) Seleção e avaliação de fornecedores;  

8) Controle de estoque;  

9) Recepção e armazenamento adequados;  

10)  Transporte;  

11)  Saúde e higiene pessoal;  

12) Formação e capacitação;  

13) Boas práticas de fabricação;  

14)  Embalagem e rotulagem;  

15) Rastreabilidade;   

16) Investigação de reclamações. 

O principal conceito utilizado pelo HACCP é a prevenção. Leva-se em 

consideração todo o processo pelo qual o alimento passou para identificar onde há 

riscos de contaminação e qual a melhor forma de evitá-la. Uma vez que identificados 

o momento e local da possível contaminação (representados pelas letras HA da sigla, 

que significa análise de perigos) a prevenção torna-se precisa (referentes às letras 

CCP, que significa pontos críticos de controle). 

O Codex Alimentarius – que é um fórum de referência mundial organizado em 

conjunto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agricultura e a 

Alimentação (FAO) e Organização Mundial da Saúde (OMS) – recomenda a 

implementação de sistemas de controle baseados no HACCP. A implementação do 

sistema consiste em três fases que se subdividem em catorze etapas, das quais sete 

representam os princípios do HACCP. 

Sendo assim, o HACCP planeja e controla a produção segura de alimentos, 
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utilizando-se de conceitos científicos e a tecnologia existente. Ele aborda todos os 

tipos de riscos e perigos de contaminação em potencial. Além disto, o seu escopo 

satisfaz à legislação nacional e internacional, sendo a sua utilização recomendada 

pelos órgãos de fiscalização. 

A aplicação do sistema APPCC resulta em diversos benefícios, como: 

1) Produção de alimentos seguros para o consumo;  

2) Redução de custos operacionais devido a redução de não-conformidades;  

3) Redução de perdas de matérias-primas e produtos;  

4) Diminuição do número de análises;  

5) Credibilidade perante ao mercado;  

6) Maior competitividade;  

7) Conformidade com as legislações nacional e internacional.   



63 
 

 

Figura 10 - Fases e Etapas do HACCP 

 

 

Fonte: Portal de Segurança Alimentar, 2014 

 

2.10.1 Normativa ISO 9000 ,  14000 e 22000 

A Internacional Standard Organization  (ISO) concretiza e publica normas de 

códigos práticos de uso mundial. A finalidade é estimular o livre comércio mediante o 

uso de tais normas. São modelos para assegurar a qualidade. 

Embora sejam normas aceitas mundialmente, em muitos países são utilizadas 

referências locais similares às ISO. 

As ISO 9000 são claramente administrativas. Cada uma das cláusulas das 

normas ISO 9000 é importante para a prática de um HACCP e este requer: 

• Equipamentos calibrados 

• Pessoal com a formação necessária 

• Controle de documentação 

• Verificação  do sistema mediante auditorias. 

As ISO 14000 se referem ao sistema ambiental, e propõem controle dos 

recursos materiais dentro da cozinha para  não afetar o nosso meio ambiente. 

1. Definição dos objetivos

2. Seleção da equipe de HACCP

3. Descrição do processo

4. Identificação do uso pretendido do produto

5. Elaboração do fluxograma

6. Verificação do fluxograma

7. Análise de perigos e identificação de medidas 
preventivas

8. Identificação dos pontos críticos de controle (PCC)

9. Estabelecimento dos limites críticos

10. Estabelecimento dos procedimentos de monitorização 

11. Estabelecimento das ações corretivas

12. Estabelecimento dos procedimentos de verificação

13. Estabelecimento dos procedimentos de registro

14. Revisão do Sistema

ETAPAS PRELIMINARES
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS HACCP

AVALIAÇÃO DO SISTEMA
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Alguns pontos a levar em conta para a sua implementação: 

• Requerem manuais ou guias de procedimentos que devem ser redigidos. 

• Capacitação do pessoal. 

• Estes devem recorrer sempre aos livros e documentos formais. 

• Os manuais devem ser revisados com assiduidade e assim tornar possível 

a melhoria dos sistemas ou correção de desvios. 

• Existem consultores externos especializados na implementação destas 

Normas. 

A prática é auditada na empresa pela entidade competente, sendo satisfatório 

receber Certificados Registrados que habilitam a incorporação a estes parâmetros 

internacionais, ampliando os mercados de acesso e hierarquizando o produto em 

qualidade e preço. Logo, são realizadas auditorias que constatam que se siga 

trabalhando nestes sistemas. 

Outra ferramenta de grande valia para o setor é a ISO 22000 – Sistemas de 

Gestão da Segurança Alimentar. Trata-se de uma norma de certificação internacional 

cuja finalidade é garantir a qualidade na “cadeia produtiva de alimentos” (também 

comumente chamada de food chain) para que os alimentos cheguem de forma segura 

até os consumidores finais. 

A elaboração desta norma foi realizada por especialistas da indústria 

alimentícia em cooperação com Comissão Internacional de Normalização de 

Alimentos. Esta comissão foi constituída pela FAO, OSM, Iniciativa da Segurança 

Alimentar Global (GFSI) e Confederação da Indústria Alimentícia e de Bebidas da 

União Europeia (CIAA). No Brasil, a norma traduzida NBR ISO 22000:2006 foi 

publicada pela ABTN em 2006.  

A ISO 22000:2005, além de permitir uma padronização internacional das 

normas de segurança alimentar, está alinhada ao padrão das normas de gestão da 

ISO 9001:2000 e é também uma ferramenta para a implementação e certificação do 

Sistema de HACCP. Ela determina quais são os requisitos que devem ter os sistemas 

de gestão de segurança alimentar para que sejam eficazes e deve ser aplicada em 

toda a cadeia de suprimentos, desde agricultores e produtores pecuários até 

restaurantes. 



65 
 

Destaca-se como questões-chave abordadas na norma:  

1) Comunicação clara através de toda a cadeia; 

2) Rastreabilidade dos produtos; 

3) Controle e redução de perigos;  

4) Gerenciamento dos riscos de segurança alimentar;  

5) Conformidade legal; 

6) Redução de custos através de um sistema de gestão eficiente; 

7) Transição das certificações já existentes; 

8) Melhoria contínua do desempenho da organização. 

Dessa forma, deve-se citar como benefícios da certificação na norma ISO 

22000:  

1)  O seu reconhecimento e validade internacional;  

2)  É auditável;  

3)  Deve ser aplicada ao longo de toda a cadeia de suprimento;  

4)  Aborda critério de sistema de gestão além dos requisitos do HACCP 

5)  Transmite confiança, para o cliente, na capacidade da empresa de 

identificar e controlar riscos e não-conformidades. 

2.10.2 Procedimentos que relacionam as normas ISO com as HACCP 

1) Controle dos equipamentos da inspeção e testes: Precisão em equipamentos 

e equipamentos da manutenção de equipamentos de controle, manter registros 

de manutenção ou calibração; 

2) Estado inspeção e testes:  Método claro do estado da inspeção da matéria 

prima, produto semi-elaborado e acabado; 

3) Controle do produto não conforme: Estabelece o que fazer com estes produtos 

e os responsáveis; 

4) Ações corretivas e preventivas: Identificar por que saiu do controle PCC, 

realizar ações corretivas e deixar registros; 

5) Manipulação estocagem, embalagens e entrega: ter previsto os procedimentos 

para não haver manipulação incorreta, controle de embalagens, temperaturas, 

âmbito, rotação, pragas, higiene e outros; 
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6) Controle de Riscos: Conservar registros pelas normas e o que é estabelecido 

em lei; 

7) Auditorias internas: Auditar diagramas de fluxo de processos, fazê-lo  

regularmente, registrar; 

8) Capacitação: O pessoal envolvido com o cumprimento destes sistemas ou 

normas deve estar sempre capacitado; 

9) Serviços pós-vendas: Considera-se o atendimento ao cliente depois de 

realizada a venda como garantia; 

10)   Técnicas Estatísticas: As avaliações de controles dos processos para ter 

bases sólidas quanto aos procedimentos e devem ter um suporte estatístico 

relacionado ao tipo de controles obrigatórios. 

Para se assegurar o conceito de qualidade que se espera de um Restaurante 

Universitário, precisa-se enfatizar os Cinco Objetivos de Desempenho que são os 

objetivos mais efetivos que as operações produtivas necessitam para satisfazer às 

expectativas dos consumidores. Estes objetivos compõem o conjunto dos cinco 

objetivos básicos  de desempenho  que se aplicam a todos os tipos de operações 

produtivas (SLACK, 2002). 

1. Objetivo Qualidade 

Qualidade significa que os bens físicos à venda ou os serviços oferecidos estão 

em boas condições, a operação é limpa, a decoração é atraente e os colaboradores 

apresentam-se de forma atenciosa e com cortesia, desta forma, não é nenhuma 

novidade que todas as operações consideram a qualidade como um objetivo 

essencial. Bens e Serviços de boa qualidade, significam satisfação do consumidor. 

Qualidade reduz custos e aumenta a confiabilidade. 

2. Objetivo Rapidez 

Rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam receber seus bens 

físicos e/ou serviços. Por exemplo, no Restaurante Universitário significa que os 

alunos e servidores e eventuais usuários não precisam permanecer em longas filas 

de espera. Rapidez reduz estoques e reduz o risco do insucesso. 

3. Objetivo Confiabilidade 

Confiabilidade significa fazer as coisas no tempo prometido aos consumidores. 

Um restaurante Universitário possui horários bem definidos.O gestor de um 

Restaurante Universitário nunca deve deixar faltar um item que tenha sido oferecido 

em seu serviço que tenha feito o consumidor acreditar que o encontraria em seu 
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atendimento. Confiabilidade economiza tempo, economiza dinheiro e produz 

estabilidade. 

4. Objetivo Flexibilidade 

Flexibilidade significa capacidade de perceber o momento de mudar a 

operação. Percebe-se o momento certo de alterar-se o que a operação faz, como faz 

ou quando faz para atender a quatro tipos de exigências do consumidor:  a) 

flexibilidade do bem e/ou serviço - bens físicos e/ou serviços diferentes; b) 

Flexibilidade do composto (Mix) - grande variedade de bens e/ou serviços; c) 

Flexibilidade de volume - quantidade ou volumes diferentes de bens e/ou serviços e 

d) Flexibilidade de atendimento no caso do Restaurante Universitário que é a entrega 

do alimento - tempos de atendimento diferentes. 

5. Objetivo Custo 

Quanto menor o custo de produzir-se os alimentos, menor será o preço para 

os consumidores. O custo baixo é um objetivo universalmente atraente. De maneira 

simples, a produção de um Restaurante Universitário gastará dinheiro em:  a) Custo 

de funcionários (os colaboradores do serviço); b) Custo de Instalações, tecnologias e 

equipamentos (dinheiro gasto em compras, conservação, operação e substituição de 

tecnologias para melhorar o serviço de restaurante) e c) Custo de materiais (dinheiro 

gasto com materiais consumidos  ou transformados no serviço de Restaurante 

Universitário. 

Enfatiza-se também que a operação interna como um todo, como uma ação 

global do serviço Restaurante Universitário, melhora o desempenho dos custos e 

melhora o desempenho dos outros objetivos operacionais. 

2.11   Procedimentos Metodológicos 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e observação 

direta e um questionário  realizado nos restaurantes universitários das seguintes 

instituições de ensino: UFRJ, UFF e UFRRJ, todas concentradas no estado do Rio de 

Janeiro. Estas observações ocorreram durante o café da manhã, almoço e jantar 

oferecidos por estas universidades aos seus alunos e servidores. A observação teve 

como objetivo também, observar a infraestrutura, qualidade gastronômica e as 

condições higiênicas e sanitárias destas UAN . 
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Segundo Oliveira(2015), este estudo tem como propósito, esclarecer, 

desenvolver e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores,. 

Os métodos de pesquisa apresentam-se como pré-requisitos para construção 

de um conhecimento científico confiável.  Por isto, Dresch  et al. (2015), propuseram 

a modernização dos métodos de pesquisa no estudo das organizações com a 

utilização de métodos prescritivos, os quais empregam o conceito design Science. 

Sobre este método, Corsatto et. al. (2015), afirmam que possuem dois tipos de 

produção de conhecimento: tipo 1, puramente acadêmica e refere-se a uma única 

disciplina e tipo 2, transdisciplinar. Esta dissertação se enquadra no tipo 2 de produção 

de conhecimento, já que ela emprega ferramentas e conceitos de Engenharia de 

Produção na área da saúde sendo assim, transparente a transdisciplinar e também é 

desenvolvida para a resolução de problemas que ocorrem no contexto da aplicação. 

Por fazer parte do tipo 2, este estudo pretende contribuir para o aumento da 

relevância dos resultados, e tem como objetivo motivar os profissionais que serão 

envolvidos na implantação do RU. 

A linha de pesquisa adotada para condução desta proposta de estudo foi a de 

técnicas de coletas de dados,  observação direta e pesquisa bibliográfica. 

Objetivos da pesquisa: formalizar, prescrever e projetar artefatos existentes;  

Justificativa e razões para realizar uma pesquisa: solução para uma classe de 

problemas ou problema prático.  

Sendo assim a base da proposta de implantação de um restaurante 

universitário no CEFET/RJ, é devido às diversas reivindicações informais pelos 

discentes e servidores que não contam com restaurante universitário no Maracanã e 

nas suas Uneds. A análise das causas e a proposição de implantação serão sugeridas 

à Direção Geral do CEFET/RJ. No entanto, pretende-se que em estudos futuros, a 

implantação deva ser disseminada de forma prática para todas Uned’s e assim alunos 

e servidores sejam beneficiados com o RU.  
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Entretanto este estudo possui natureza qualitativa, visto que na pesquisa 

qualitativa o conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra 

é produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que 

é relevante é que seja capaz de produzir novas informações (GERHARDT,2009). 

Porém, para o alcance dos objetivos que foram propostos, inicialmente foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica dos principais autores e obras relacionadas ao tema para 

construção da pesquisa. 

Com a finalidade para assegurar o embasamento teórico, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, em seguida iniciou-se as visitas aos restaurantes universitários, 

onde foi realizada a observação direta. A coleta de informações sobre os RU foi 

realizada de Janeiro de 2016 até Setembro de 2016. Simultaneamente a ela, foi 

realizada a observação direta de como é fornecida as refeições aos estudantes e 

servidores, com a finalidade de obter-se uma visão mais ampla dos procedimentos de 

atendimento.  Ainda em paralelo, as estas atividades, foram realizadas pequenas 

entrevistas com nutricionistas ou chefes responsáveis pela gestão dos RU, com a 

finalidade de  tirar dúvidas e compreender de forma clara o processo de fornecimento 

das refeições. 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado do Curso de Sistemas de 

Gestão da Universidade Federal Fluminense, para obtenção de titulo de mestre. 
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CAPITULO 3  

3.1   A Instituição: CEFET/RJ 

O CEFET/RJ ou Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca no Rio de Janeiro é uma instituição federal, vinculada ao Ministério da 

Educação sendo a responsável pela base administrativa, didática, disciplinar, 

patrimonial e financeira. Iniciou sua história em 1917 nomeada por Escola Normal de 

Arte e ofício Wenceslau Braz. 

 O CEFET/RJ, como os seus congêneres, é uma autarquia de regime especial, 

vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, com autonomia administrativa,   

patrimonial, financeira, didática e disciplinar  próprias.  

No espírito da Lei no 6545,  de 30 de junho de 1978, que criou  os CEFET’s,  e 

de acordo com a redação do Art.  3o da Lei no 8.711, de 28  de setembro de 1993, o 

Centro tem  por finalidade o oferecimento da educação tecnológica e por objetivos:  

 Ministrar cursos técnicos,  em nível de 2o grau, visando à formação  de 

técnicos,  instrutores e auxiliares de nível  médio;  

 Ministrar cursos de educação continuada  visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento  de profissionais na área tecnológica;  

 Realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando 

atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade 

mediante cursos e serviços.  

 Ministrar ensino em grau superior:  

a) de graduação  e pós-graduação “lato-sensu” e “stricto-sensu”,   visando à 

formação de profissionais  e especialistas na área tecnológica; 

 b) de licenciatura  com vistas à formação de professores  especializados  para 

as disciplinas específicas  do ensino técnico e tecnológico;  

A identidade dos CEFET’s tem seus contornos mais nitidamente definidos no 

Decreto no 87.310, de 21 de junho de 1982, que anuncia as seguintes características 

básicas  para os Centros:   
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a) Integração do ensino técnico do  2o grau com ensino superior;  

b) Ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2o grau, 

diferenciado do sistema de ensino universitário;   

c) Atuação exclusiva na área tecnológica;  

d) Formação de professores e especialistas para as disciplinas especializadas 

do ensino de 2o grau;  

e) Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;   

f) Estrutura organizacional adequada a essas peculiaridades e aos seus  

objetivos.  

O CEFET/RJ mantém, no presente, os seguintes cursos de bacharel de 

graduação e Tecnólogo:   

 Administração  

 Ciência da Computação  

 Engenharia Ambiental  

 Engenharia Civil  

 Engenharia de Controle e Automação Industrial  

 Engenharia de Produção  

 Engenharia de Telecomunicações  

 Engenharia Elétrica  

 Engenharia Eletrônica  

 Engenharia Mecânica  

 Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais  

 Tecnologia em Gestão Ambiental  

 Tecnologia em Sistemas para Internet  

O CEFET/RJ possui ainda curso de formação técnica, curso de pós-graduação 

(lato e strictu sensu) e cursos de extensão.   

Esta trajetória retrata, de certa forma, a evolução operada no ensino industrial 

do país, notadamente no que diz respeito à ampliação de seus objetivos,  voltados, 

cada vez mais, para a educação nacional da república brasileira ainda no início do 

século XX tinha como aspecto marcante a concepção de instituições 
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profissionalizantes baseado na doutrina assistencialista, sem necessariamente um 

foco na formação de uma real força de trabalho qualificada (BRANDÃO, 2009). 

 Até então não existia política educacional em âmbito igualitário e nacional, era 

uma prática basicamente destinada às classes predominantes, principalmente a 

escola secundária e a superior. Após a alta migração de Italianos semianalfabetos e 

da população descuidada de ex-escravos, surgiu a forte necessidade de criar-se um 

sistema educacional federal, mas que não suplantasse o nível primário (BRANDÃO, 

2009).  

E assim foi quando originou-se o que é estabelecido como Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Após meia década passando por 

reestruturação a escola foi reaberta em 1942, como ‘Escola Técnica Nacional’ (ETN). 

Trazida por uma nova lei, segundo a Lei Orgânica, referente ao Ensino Industrial (de 

30 de janeiro de 1942 do Decreto 4.073,) que busca novos moldes de interesse do 

governo e da sociedade e assim cria um padrão de ‘Escolas Industriais’, devido ao 

crescimento industrial que se dava na época.  

Segundo a Lei Orgânica – e condizente com o discurso de 
harmonia entre as classes sociais, típico do capitalismo – o 
objetivo era atender tanto aos interesses dos trabalhadores. E 
quanto aos interesses dos empresários industriais. (BRANDÃO, 
2009) 

Mas, só em 1953, o CEFET/RJ permitiu aceitar matriculas  de maneira irrestrita 

através da Lei 1.821, de 12 de março. A princípio o foi aceito o acesso a qualquer 

curso superior, uma vez que atendida à exigência de exames complementares ao 

vestibular. Em 1961, com a Lei 4.024, de 20 de dezembro; Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), se institui a completa equivalência dos ensinos 

técnicos ao secundário para ingresso nos cursos superiores.  

Segundo Brandão 2009, no final dos anos 60, a escola em parceria com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, implanta os cursos de Engenharia de 

Operações, para fim de colaboração do corpo docente e emissão de diplomas. O 

curso completou sua trajetória dando a criação, mais tarde, ao Curso Superior de 

Tecnologia.  
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 Algumas Transformações Históricas na Formação Profissional, o curso de 

Engenharia de Operações esteve, por muito tempo, na agenda governamental; e 

muita disputa foi gerada entre a PUC, UFRJ, Governo e a Fundação Ford, a qual 

prestava serviço ao Brasil.  

Por um lado, a Fundação Ford junto com o Governo Americano apoiado pelo 

governo militar, não somente buscava garantir ao Brasil a formação de profissionais 

para receber com propriedade a tendência tecnologia, mas garantir que essa 

tecnologia seguiria sendo importada com exatidão. Ao contrário dos demais, que já 

pensava na manutenção de uma política educacional brasileira onde se projetava 

desenvolver a capacidade de ampliar a ciência, e consequentemente criar e 

nacionalizar essa tecnologia (BRANDÃO, 2009). 

Nos anos 70, a engenheira de operação foi então definida como 
uma “formação profissional ‘tecnológica’, de nível superior”, em 
cursos com duração de 3 anos – em oposição aos “cursos de 
formação profissional ‘científica’, que não se confundem com os 
primeiros por exigirem preparação científica muito mais ampla e, 
em consequência, maior duração”, isto é, de 5 anos .  (Parecer 
25/65. Grifo nosso) 

Décadas passaram-se e hoje a CEFET/RJ ou Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca no Rio de Janeiro, tem a função social de 

promover o ser humano, demonstrada na democratização do acesso à qualidade da 

educação pública e no desenvolvimento científico-tecnológico como um fator que 

possa atender às mudanças e atender as demandas sociais, trazendo benefícios à 

comunidade, mediante cursos e serviços (PG 02.webhost01.cefet-rj.br)  

Com unidades em vários pontos do estado do Rio de Janeiro onde tem sua 

sede no bairro do Maracanã, tendo como Diretor Geral o Professor Doutor Carlos 

Henrique Figueiredo Alves . 
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Para ilustrar o perfil da instituição, destaca-se o CEFET/RJ  em números: 

 Números de Estudantes matriculados  no CEFET/RJ - Unidade 

Sede (Maracanã),conforme o  último  Relatório de Gestão  de 2014 

a) Pós-graduação Stricto Sensu – 194 

b) Pós-graduação Lato Sensu – 384 

c) Graduação - Bacharelado -  4.910 

d) Graduação - Tecnologia -  2.098 

e) Ensino técnico subsequente – 968 

f) Ensino técnico concomitante – 2.909 

g) Ensino técnico integrado -  1.236 

 

Total de alunos (Maracanã)  - 12.699 

 Números de servidores (PCCTAE, EBTT e MAGISTÉRIO 

SUPERIOR), conforme sitio do CEFET/RJ.  

a) PCCTAE – 689 

b) EBTT – Ensino Básico Técnico e Tecnológico -  813 

c) MAGISTÉRIO SUPERIOR – 124  

 Orçamento anual de 2016, segundo LOA – R$ 321.044.301,00   

 
Sua missão é bastante clara, embora ainda se nota alguns conflitos de ordem 

administrativa. O CEFET/RJ, quanto a instituição, toma como missão promover a 

educação dentro das atividades de ensino, análise e expansão que propiciem, aos 

alunos um modelo reflexivo e crítico.  E que estes também criem uma interação com 

a sociedade, a formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política 

e social) de profissionais competentes que contribuam para a ampliação cultural, 

tecnológica e econômica dessa mesma sociedade. (PG 33. webhost01.cefet-rj.br) 
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CAPITULO  4 

4.1 Restaurantes Universitários - Estudos de Caso  

Este capítulo possui como objetivo apresentar uma pesquisa de campo 

realizada na UFF, UFRJ e UFRRJ com a finalidade de coletar opiniões dos alunos de 

graduação e servidores  destas IFEs a respeito da relevância dos restaurantes 

universitários das universidades, bem como identificar seus comportamentos em 

relação ao uso do RU. Além disto, a partir da coleta de dados  elaborar o questionário 

para consolidar as informações, referências teóricas, resultados das entrevistas e 

suas respectivas análises para composição da metodologia. 

4.2. Sobre o Estudo de Caso 

Em um primeiro momento foi realizado, neste trabalho, um levantamento de 

dados qualitativos e quantitativos a partir da pesquisa do estado da arte de diversos 

autores para melhor elucidar o funcionamento dos restaurantes universitários, 

restaurantes populares  e a qualidade de seus serviços. 

Os dados coletados a partir dos  alunos e servidores  que utilizam o RU nas 

das IFEs em questão, teve como objetivo evidenciar a opinião dos entrevistados em 

relação a relevância do Restaurantes Universitários   nestas universidades e em que 

circunstâncias utilizam-se  dos serviços oferecidos, como observam a qualidade, o 

atendimento, produto  e também qual a opinião a respeito da infraestrutura. 

A finalidade do questionário é identificar alguns comportamentos relacionados 

à utilização do RU por  alunos e servidores  destas instituições de ensino, além de 

obter suas opiniões a respeito da necessidade do RU na gestão acadêmica  da 

instituição. 

Segundo Roberto Nogueira (2002), o questionário direto é aquele que 

“apresenta a vantagem de coletar-se diretamente a resposta desejada”. Assim, foi 

proposto um questionário com 10 (dez) questões objetivas com o intuito de obter as 

respostas mais diretas. 
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Para  a aplicação do questionário foi utilizado o modelo survey. O questionário 

é composto de perguntas fechadas que continham  5 opções para respostas em 

escala de importância. 

A elaboração do questionário foi feita de forma simples e enxuta, com apenas 

duas páginas de fácil compreensão e linguagem adequada ao público alvo. 

Utilizou-se questões iniciais de respostas fáceis, diferentemente das questões 

mais elaboradas inseridas ao longo do questionário, com perguntas relacionadas a 

utilização do RU. Assim, o processo de coleta de dados foi instrumentalizado, por 

intermédio deste questionário, aplicado presencialmente e individualmente. 

A mensuração do questionário foi feita com nível ordinal, possibilitando 

comparações entre as opções propostas em cada questão. As classes das variáveis 

utilizadas na pesquisa foram de “Atributo” que conforme Roberto Nogueira (2002), 

“são as características pessoais ou demográficas, tais como o nível de renda, 

educação, número de filhos e aspectos comportamentais”. 

A coleta dos dados foi realizada no período de agosto/2016  até março/2017  e 

a população selecionada foi de alunos  e servidores UFF, UFRJ e UFRRJ que utilizam 

o RU, sem restrições quanto a sexo ou curso, totalizando uma amostra de 115 

entrevistados. A partir do exposto, foi elaborado o questionário constante nos anexos 

deste trabalho. 
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4.3 Resultados 

Por meio do estudo percebe-se que os alunos de graduação e servidores  

possuem características diferentes quando comparados. Os servidores, por exemplo, 

possuem uma idade mais avançada do que os alunos da graduação. Além disto, 

constata-se que a maior parte que utiliza os RUs é de alunos de graduação e que 

fazem isto, diariamente. Algumas destas características apresentam-se como 

relevantes para se comparar os resultados obtidos no que diz respeito aos 

conhecimentos de ambas as amostras sobre o tema "Restaurante Universitário". 

A seguir, serão apresentados 11 (onze) gráficos com os resultados da pesquisa 

realizada entre alunos de graduação e servidores e suas respectivas análises e 

considerações. Buscam-se respostas aos níveis crescentes das exigências 

profissionais do mercado em um ambiente pós-revolução digital. Tais exigências  

apresentam-se cada vez mais de maneira plural e constante em diversas partes do 

projeto.  

Desta forma,  apresenta-se os gráficos elaborados pelo autor, com os 

resultados da pesquisa a partir da amostra mencionada anteriormente que envolveu 

alunos de graduação e servidores: 
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Gráfico  1 - Quantitativos de Usuários do Restaurante Universitário. 

 

 

O perfil geral dos entrevistados é demonstrado no gráfico 1. Observa-se que a 

amostra ficou dividida entre alunos (85% - oitenta e cinco por cento) e servidores (15% 

- quinze por cento) e que fica evidente que a maioria dos usuários do restaurante 

universitário são de alunos.  

Gráfico  2 - Faixa Etária dos Usuários. 

 

 

 

Observa-se  no gráfico 2 que também é uma amostra bem jovem,  pois a  

maioria dos usuários tem  idades entre 21(vinte e um) anos e 31 (trinta e um) anos  e 

que destaca-se que 32% (trinta e dois por cento) dos usuários têm  idade abaixo de 

21(vinte e um) anos e que devem ser de alunos que acabaram de ingressar no ensino 

universitário.   
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Gráfico  3 - Frequência  de Utilização do Restaurante Universitário. 

 

 

Com relação a frequência de utilização, no gráfico 3 nota-se que  40% (quarenta 

por cento) dos usuários utilizam o RU diariamente, o que mostra que a maioria é de 

alunos  e servidores  que  têm suas atividades acadêmicas de 2ª a 6ª feira e também 

boa parte deste percentual são de alunos alojados que moram dentro do Campus. 

Cabe-se ressaltar  que constatou-se que  28% (vinte e oito por cento) dos usuários 

também da comunidade acadêmica, além dos alunos,  frequentam  o RU pelo menos 

três vezes ou mais, por semana.  

Gráfico  4 - Razão pela Qual  Almoça ou Janta no Restaurante Universitário 

 

 

 

Observa-se  a partir do gráfico 4 que houve um equilíbrio nas respostas, 

referente a este item,  o que demonstra que os usuários utilizam  o RU para almoçar 

ou jantar por diversos fatores,  conforme suas necessidades  
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Gráfico  5 - Utilização do RU para Almoçar ou Jantar 

 

Verifica-se a partir da análise  do gráfico 5  que (50% - cinquenta por cento) dos 

alunos e servidores  utilizam o RU para almoçar,  porém deve-se observar que  (24% 

- vinte e quatro por cento)  dos usuários,  usufruem   do RU para almoçar e jantar, 

entretanto,  parte deste percentual  é de alunos  que cursam a graduação integral ou 

é de alunos alojados, e os  26% (vinte e seis por cento) de usuários  apontados na 

pesquisa, são de alunos dos cursos noturnos.    . 

Gráfico  6 - Utilização do RU para Café da Manhã  

 

Constatou-se através do gráfico 6 que os alunos  e servidores da UFRJ e 

UFRRJ que fazem o  seu desjejum nas dependências do   RU compõem  66% 

(sessenta e seis por cento) dos usuários.  Cabe-se ressaltar que a UFF, ficou de fora 

desta pesquisa, pois não fornecer esta opção de  serviço à sua comunidade 

acadêmica.  
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Gráfico  7 - Avaliação Qualidade dos Alimentos 

 

Observa-se no gráfico 7 que (36% - trinta e seis por cento) dos entrevistados, 

consideram excelente a qualidade dos alimentos. Sendo que deve-se observar 

também que existem diversas variáveis que influenciaram neste resultado 

positivamente, como: Qualidade da comida, comida servida fresca, qualidade das 

saladas e qualidade das carnes.  

Quanto aos aspectos negativos  apenas (12% - doze por cento) dos 

entrevistados acham o alimento ruim/muito ruim, sendo que tal resultado não 

influencia na qualidade da refeição oferecida frente à amostra analisada.  

Gráfico  8 - Qualidade da Operação RU 

 

Os aspectos relacionados à qualidade dos restaurantes universitários 

observando os indicadores valor, aquisição de créditos, reposição da comida, mesas, 

cadeiras, tempo de espera e limpeza de utensílios na consolidação dos dados,  37% 

(trinta e sete por cento) dos usuários classificaram como excelente, 29% (vinte e nove 

por cento),  como bom e o indicador de tempo de espera contribui para uma 

porcentagem de 2% (dois por cento) para a qualidade ruim.  
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Gráfico  9 - Avaliação do Serviço RU como um Todo 

 

 

 

A investigação realizada pela pesquisa identificou a qualidade dos prestadores 

de serviços no RU nos indicadores relacionados ao atendimento, postura, qualificação 

dos funcionários, posicionamento e visão do menu, regras de higiene e horário de 

atendimento. Sendo que 28% (vinte e oito por cento) dos entrevistados consideraram 

excelente o serviço, 22% (vinte e dois por cento), identificaram como boa a qualidade, 

24% (vinte e quatro por cento) classificaram como regular e 19% (dezenove por cento) 

informaram que acham ruim a qualidade considerando estes aspectos. Obteve-se 

dentre os aspectos pesquisados, um percentual de apenas 7% (sete por cento) dos 

entrevistados apontando para muito ruim. Considera-se,  levando em conta a média 

dos resultados, que a qualidade relativa do serviço RU, apresentou um  bom resultado. 
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Gráfico  10 - Instalações do RU 

 

 

Os indicadores desta questão apontam para a qualidade de infraestrutura onde 

apresenta um equilíbrio nas respostas, tendo a soma dos resultados de ruim e muito 

ruim, um índice de 28% (vinte e oito por cento) que indica uma insatisfação dos 

usuários com relação à infraestrutura, mas, 26% (vinte e seis por cento), consideram 

excelente com relação aos indicadores pesquisados: limpeza, iluminação, 

climatização, segurança, acessibilidade, cheiros e odores e 23% (vinte e três por 

cento) dos entrevistados, consideram a qualidade de infraestrutura como bom e o 

mesmo percentual consideram como regular. 

Gráfico  11 - Satisfação Geral com Relação ao Serviço RU 

 

Observando os resultados do gráfico  10, nota-se que (35% - trinta e cinco por 

cento) dos  alunos e servidores, acham excelente e  (30% - trinta por cento) 

consideram bom o serviço do RU. Desta forma, percebe-se que estes  entrevistados  

possuem um olhar quase aproximado deste aspecto. Constata-se na amostra utilizada  

que a satisfação geral  é  alta.  
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CAPITULO  5 

5.1 Requisitos que norteiam uma proposta de Implantação  

A pesquisa nesta fase trata  os requisitos necessários para uma proposta de 

implantação de um RU no CEFET/RJ, com objetivo de fornecer refeição de qualidade  

para alunos e servidores, entendendo que este restaurante  terá uma 

responsabilidade perante aos comensais e a instituição, pois seus usuários serão 

habituais e, muitas vezes, responderão pela totalidade das refeições do seu público 

alvo.     

Ressalte-se, que por meio  da pesquisa ao longo deste trabalho, foi analisada 

a oportunidade de  criar-se um Restaurante Universitário  diferenciado no Campus do 

Centro  Federal de Educação  Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).  

na cidade do Rio  de Janeiro, Av. Maracanã, 229 no bairro do Maracanã. O objetivo 

principal deste estudo   é apresentar informações necessárias para se classificar os 

requisitos para a implantação de um Restaurante  Universitário.  

Desta forma, foi feita uma pesquisa quantitativa e qualitativa  com alunos, 

servidores e administradores dos RUs das Universidades Federais  localizadas no 

estado do Rio de  Janeiro (UFF,  UFRJ e UFRRJ) e uma análise de mercado  de 

refeições coletivas.  A pesquisa qualitativa foi realizada  com responsáveis que 

administram os RUs quanto a  ambientação,  legislação, fornecimento de refeições,   

gestão da qualidade, estratégias  de comunicação,  investimentos e atendimento a 

comunidade   acadêmica em geral.  

Para melhor exemplificar  as dificuldades  que envolvem a abertura de um 

Restaurante  Universitário (RU)  realizou-se entrevistas e pesquisas  nos RUs com 

alunos e servidores da UFF, UFRJ e UFRRJ, apenas para se buscar dados  

quantitativos e qualitativos sobre  a qualidade e realidade destes RUs.  

Em um primeiro momento, visitou-se os RUs das Universidades para se  

identificar possíveis dúvidas ou perguntas extras, para assim ser realizada uma 

pesquisa com os usuários, conforme perguntas do Questionário constante no Anexo 

I.  
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Um dos desafios para se implantar um RU é a difícil manutenção após sua 

abertura, principalmente, devido aos recursos escassos do Governo Federal 

destinado para  educação neste segmento, que vem caindo  ano após ano. Para 

manter um RU, acredita-se que as dificuldades estão nas despesas regulares que são 

altas (com diversos custos fixos e compra  das materiais primas para preparo das 

refeições) e também  as exigências cobradas pela ANVISA.   

Os responsáveis dos RUs, ainda acrescentam que para abrir  um RU é preciso 

atender todas as  normas vigentes de segurança alimentar e também  todas as 

burocracias que envolvem  seu funcionamento em uma  instituição pública federal de 

ensino,  pois todos os processos desde a contratação de pessoal,  compras de 

materiais e equipamentos,  requerem um processo licitatório (Pregão Eletrônico, 

Concorrência, dispensa ou registro de preços).  

Afirma-se que ao abrir um RU encontram-se dificuldades  relacionadas ao 

investimento inicial, pois requeria  uma situação financeira estável,  da universidade 

que justificasse tal investimento, porém outro assunto levantado que para manter um 

RU, é que é necessário que se  tente manter um número mínimo mensal  de usuários 

para que se justifique a sua necessidade para comunidade  acadêmica da instituição.  

Outras  dificuldades que os administradores dos RU encontraram ao abrir o RU 

foram:  os custos envolvidos, como: construção  do prédio que abrigaria o restaurante, 

requisitos juntos  às fiscalizações: federal estadual, municipal e ANVISA, necessidade 

de investimento  e custo fixo, despesas operacionais,  informatização,  aquisição e 

manutenção de equipamentos;  assim como a necessidade de um profissional  de 

Nutrição do quadro de servidores  da instituição para preparo de todo cardápio.  

As equipes envolvidas  na época do projeto realizaram um  planejamento para 

abrir o RU identificando o local que iria construir que atendesse o seu público-alvo 

como alunos e servidores.  

Portanto, os administradores  dos RU demonstraram que as principais  

dificuldades  são da área financeira da  universidade. Devido a não possuírem 

conhecimento administrativo ou contábil com relação análise de mercado de refeições 
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coletivas, estas dificuldades ainda ficam mais evidentes. As sugestões resultantes das 

entrevistas, apontam que para o RU do CEFET/RJ comece pelo  treinamento de como 

capacitar um servidor para administrar um RU, solicitando inclusive, ajuda para os 

administradores de RU de outras Universidades Federais que já tenham seus 

restaurantes estabelecidos. No entanto, também existem outras sugestões possíveis 

como por exemplo,  contratar consultorias ou empresas de gestão gastronômica para 

realizar treinamentos em gestão de restaurantes.  

5.2 Análise de Mercado   

Para se implantar um Restaurante Universitário  diferenciado foi  preciso 

realizar uma análise de  mercado para melhor entender  possíveis obstáculos e 

elaborar  estratégias. O RU atenderá todos os alunos e servidores do CEFET/RJ, no 

bairro do Maracanã.  

A Análise de mercado estabeleceu-se pelo levantamento de dados legais,  

como ambientação e análise do local de  implementação do RU, um estudo dos 

usuários, como se conduzirá  a contratação dos fornecedores, prestadores  de serviço, 

preço  a ser cobrado da refeição e levantamento  do investimento inicial que envolve  

a construção e aquisição de equipamentos  para o RU.  

Para que o serviço e o atendimento aconteçam de maneira efetiva, é preciso 

definir o perfil dos alunos e servidores do CEFET/RJ, e que tipo de restaurante é 

necessário,  dentro do programa de investimentos planejado pela instituição. E, por 

exemplo, quais os recursos de que se dispõe para móveis e equipamentos, 

informatização, estacionamento, segurança, recepção dos usuários e todos os demais 

detalhes inerentes ao seu conforto e satisfação total. 

5.3 Estrutura do RU   

A estrutura básica do RU do CEFET/RJ, será em um espaço destinado próximo 

a quadra de esportes, com um refeitório com capacidade de 222 (duzentos e vinte e 

dois) lugares conforme anexo 2 deste trabalho.  
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Verificou-se na pesquisa que  a média de permanência no serviço do RU, de 

cada usuário é de 20 (vinte) minutos, sendo assim, são 666 (seiscentos e sessenta e 

seis) usuários hora.  

O espaço terá uma recepção para o atendimento aos usuários, cozinhas, 

câmeras frigorificas, salas para estocagens de matérias e banheiros.  

Enquanto os itens básicos são: mobiliário em geral, sistema de ar condicionado, 

sistema de música ambiente, sistema telefônico, sistema de informática, programas 

de gerenciamento de restaurantes, material de escritório e entretenimento, produtos 

de higienização, equipamentos para cozinha industrial.   

O layout e a decoração dos ambientes, apresentação pessoal das equipes, 

fluxos de trabalho entre as áreas administrativas, de atendimento e de produção, 

trânsito de pessoas e fluxo das operações em geral, normas de trabalho, manutenção 

das instalações, máquinas e equipamentos, também precisam da mesma robustez 

dadas aos demais requisitos para a implantação de um RU. 

O RU atenderá um grande número de alunos e servidores da instituição, pois, 

oferecerá refeições de qualidade, com custos mais acessíveis para uma escala maior 

de usuários, pois proporcionará  um cardápio  balanceado a fim de atender às 

necessidades nutricionais dos diferentes níveis de comensais e suas respectivas 

exigências calóricas. 

A estrutura proposta deve propiciar condições para o atendimento, tanto nos 

horários de maior movimento, quanto nos de menor movimento, de maneira que não 

ocorram diferenças na qualidade dos serviços prestados e na satisfação dos alunos e 

servidores. 

A ambientação deve ser explorada de diversas formas, mas sempre visando o 

equilíbrio com a utilização de cores claras, pois se deve transmitir tranquilidade para 

os usuários.  A aplicação de materiais diferentes  é outro artifício que  ajudam  a 

dinamizar o espaço e a expressar  de forma sutil, o estilo da empresa, conforme dados 

publicados no blog do site DABUS ARQUITETURA (2012).  
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A utilização de elementos como fotografias, quadros e outras obras de arte 

contribuem para tornar o clima mais descontraído e aconchegante, principalmente 

para a recepção. Objetos interessantes, como aquários, e aparelhos, como TV, 

também devem ser disponibilizados, no intuito de distrair os clientes que aguardam o 

atendimento (DABUS ARQUITETURA, 2012).  

5.4 Legislação  

Na abertura de um RU é preciso prestar atenção aos diferentes fatores 

componentes do mercado, sendo fundamental para manter o RU em sintonia com a 

dinâmica do mercado gastronômico. 

 Portanto, o futuro Administrador do RU do CEFET/RJ, deverá ter o 

conhecimento de leis que normatizam o segmento, tais como: Legislação e 

Procedimentos Específicos de Serviços de Alimentação, Regularização de 

estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro, 

planejamento de normas técnicas para serviços de RU, elaboração, programação e 

aprovação de um projeto físico para estabelecimento de alimentação e refeição, 

Normas que respeitem o código de Defesa do Consumidor, segurança alimentar, 

Código Ético-Profissional, entre outros. 

Ainda é válido  ressaltar que a formalização de  um RU, irá gerar oportunidades 

e ganhos para o CEFET/RJ, uma vez que  receberá subsídios do governo federal  

para sua manutenção.  

5.5 Mercado Consumidor dos RUs.  

Além da legislação exigida, é preciso  buscar informações que  ajudem ao 

entendimento do  mercado consumidor, uma vez que o público-alvo que o RU 

pretende atender, será conforme estabelecido conforme a Tabela 5 

Tabela 5 - Mercado Consumidor e Público-alvo 

Classificação Descrição 

Geográficos Alunos e servidores do CEFET/RJ. 
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Demográficos Alunos menores de 18 anos do ensino médio  

Psicográficos Alunos e servidores preocupados com a alimentação e saúde, 

que gostam de bom atendimento.   

Comportamentais 
Os benefícios procurados são Educação alimentar,  
Programas    de saúde. Costumam ler revistas, assistir TV e 
navegar na internet. 

Fonte: Elaborada pelo Autor deste Trabalho 

5.6 Mercado Fornecedor  

Para analisar as empresas licitantes que fornecem as matérias-primas, os 

equipamentos, serviços, tecnologia, mão-de-obra  e tudo o que for necessário para  

que o RU funcione,  determinará o termo  de referência do objeto licitado  apropriado, 

devido a isto, é preciso  estabelecer critério na sua elaboração, descrevendo as 

especificações mediante normas técnicas da ABNT, analisando: seus preços, 

qualidade  dos produtos, serviços oferecidos,   pontualidade na entrega para o 

funcionamento do RU com qualidade. 

No estudo abordado, os fornecedores do mercado de serviços de alimentação  

são elementos-chave no sucesso de um RU, pois o serviço está inteiramente  ligado 

ao nível de serviço prestado  pelos fornecedores  e como estas refeições  serão 

oferecidas  para os alunos e servidores. Portanto,  os processos de avaliação, seleção  

e desenvolvimento destes  fornecedores, são itens que vão assegurar a qualidade da 

gestão do RU.  
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Figura 6 -  Elementos da Licitação 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor deste Trabalho 

Constatou-se ao longo da pesquisa que nem sempre os Administradores  dos 

RUs estão satisfeitos com as opções de fornecedores que foram habilitados na 

licitação, entretanto cada fornecedor deverá ter seu cadastro na Administração do RU 

atualizado, com endereço completo, telefones de contatos, e-mails e uma avaliação 

semanal, quinzenal ou mensal, envolvendo  os itens que são fornecidos com  

pontualidade, qualidade,  condições de armazenamento e prazo de validade  dos 

produtos. 

Segundo  Liu, Ding e Lall (2000), para que a etapa de seleção de fornecedores 

seja  eficaz, é necessário  determinar quais serão os critérios  de seleção considerados 

em cada etapa do processo, pois, são estes pontos que serão  determinantes nos 

confrontos entre  os fornecedores e os compradores.  

Com  a diferenciação nos critérios de  seleção que  devem ser considerados 

em cada atividade  realizada,  é necessário que as empresas  baseiem-se em critérios 

que sejam  válidos e mensuráveis para todas   as atividades, assim, conseguem 

demonstrar   transparência e objetividade de  suas prioridades e exigências. Portanto, 

a escolha dos critérios na etapa  de avaliação de desempenhos dos  fornecedores, é 

uma etapa essencial para um processo de licitação.  

Licitação 

Compra 

Matéria-prima 

Recebimento 

Cotação 

Fornecedores 
R
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Em um  processo de Compras, após relacionadas todas as especificações de 

suas demandas, a empresa  identifica e seleciona os fornecedores  que devem 

atendê-la melhor. Para Baily et al. (2000), os atributos de um bom fornecedor devem 

ser definidos dentre os seguintes aspectos:  

a) Maior segurança  na reposição; 

b) Maior poder de negociação; 

c) Possibilidade no preço de compra;  

d) Quebra de monopólio ou cartel; 

e) Cumprir prazos de entrega;  

f) Fornecer itens com qualidade; 

g) Oferecer preço competitivo; 

h) Ter um bom histórico de referências;  

i) Fornecer um bom serviço; 

j) Cumprir com o prometido;  

k) Apoiar tecnicamente.  

Em alguns casos, a quantidade e o caráter dos critérios usados criam barreiras  

no processo de seleção dos fornecedores.  O uso de fatores que envolvem qualidade 

e outras questões subjetivas, como confiabilidade, dificulta sua aplicação no processo 

seletivo, pois cria uma natureza subjetiva da análise realizada. Além disto, a existência 

de critérios  heterogêneos, referente   a preço qualidade,  precisam ser balanceados  

e analisados da melhor maneira possível.   

A complexidade  do processo de seleção implica na  necessidade  do uso de 

ferramentas e técnicas   capazes, tanto de facilitar o processo de decisão, como de 

aumentar a eficiência da escolha. Uma das partes mais difíceis deste processo 

decisório é a definição dos parâmetros, uma vez que estes irão refletir as preferências 

e  os conflitos de escolha dos decisores. (ALENCAR e ALMEIDA,  2012).  

Mesmo  a Administração pública não devendo  comprar diretamente sem 

licitação é importante saber onde buscar novas opções de produtos como: Centrais 

de Abastecimento, visitar Feiras de Nutrição e Gastronomia,  consultar revistas 

especializadas  da área e procurar sempre estar em contato com os administradores 

de outros RUs.  
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Na literatura, algumas modelagens foram desenvolvidas para a atividade de 

seleção de fornecedores, as quais utilizam desde modelos de ponderação até 

métodos mais sofisticados com programação matemática e métodos de apoio à 

decisão multicritério. Os modelos propostos visam englobar o máximo de critérios 

possíveis e reduzir a subjetividade da decisão. Alguns destes modelos abrangem a 

decisão em grupo, existindo um grande número de ferramentas para tratar este tipo 

de problema (ALENCAR e ALMEIDA,  2012). 

Percebe-se que na ausência de fornecedores  qualificados o suficiente para 

atender  a demanda necessária, e quando a integração vertical não é válida, o 

CEFET/RJ, deverá optar por buscar  os insumos necessários em outras licitações. A 

outra opção é a  elaboração de um termo de referência  em busca   de fornecedores, 

que englobe todas as necessidades da instituição   a fim de selecionar o fornecedor 

que atenda às exigências  e, assim, atenda também, às necessidades  da Instituição. 

O desenvolvimento  da base de fornecedores deve ser um processo  contínuo, 

já que é vantagem para o CEFET/RJ ter um número  suficiente de fornecedores para  

o atendimento de suas demandas. Ou seja, mesmo que a instituição já tenha 

relacionamento com um fornecedor capaz, ela escolhe não somente desenvolver este 

fornecedor de modo a alcançar novos objetivos, mas também, aprimorar um ou mais 

fornecedores escolhidos a fim de aumentar a sua base de referência. 

Para ser referência no mercado  de refeições coletivas  e oferecer refeições 

diárias  com alta qualidade,  é necessário que se construa, mantenha  e aprimore o 

relacionamento com   fornecedores que atendam às necessidades  da instituição, 

devendo até mesmo, chegar-se ao estabelecimento de uma relação   de parceria 

como alguns casos. Desta  forma, a seleção correta de fornecedores  nas Licitações  

é uma das decisões mais certas que  o CEFET/RJ deverá tomar,  pois é um fator 

determinante no  sucesso  do atendimento de suas demandas para o RU. 

5.7 Comunicações Estratégicas  

É válido estudar  as  forças, problemas, e as oportunidades e ameaçam 

(Análise  SWOT), que o RU apresente para estruturar de forma adequada a sua 

implantação e implementação. 
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A Tabela 6 demonstra os fatores positivos e fatores negativos para se ter uma 

ideia das Estratégias  do Composto de Marketing que se pretende desenvolver:  
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Tabela 6 - Análise  SWOT 

 
Fatores Positivos Fatores Negativos 

Fatores 

Internos 

Fatores Internos - As Forças são vantagens 

internas do RU em relação aos outros RUs de 

outras Universidades; 

Matéria-prima de qualidade (bons  alimentos); 

Cardápio diferenciado (Proteico, Vegetariano, 

natural e macrobiótico) 

Limpeza do Restaurante; 

Ambiente aconchegante; 

Profissionais qualificados; 

Plataforma digital (Compra de créditos online e 

consulta do cardápio) e aplicativo para os 

usuários do RU do CEFET/RJ; 

Opções  de entretenimento na sala recepção  

(Wi-Fi, TV, revista, café, entre outros); 

Semana de Prevenção de Saúde e mudanças de 

hábitos alimentares; 

Local de fácil acesso aos ambientes de alunos e 

de trabalho dos servidores e estacionamento 

próximo; 

Imóvel com decoração focada em transmitir 

tranquilidade; 

Equipe formada por profissionais  da área de 

Nutrição e Gastronomia; 

Treinamento constante da equipe  e incentivos  

para resolver os problemas de forma  ágil; . 

Fornecimento de Cardápio Proteico,  Vegano e 
um cardápio especial para alunos  e servidores 
que estão passando por alguma restrição 
alimentar. 

As Fraquezas são desvantagens internas 

do RU:  

Custo de investimento com obras e 

equipamentos de baixa qualidade;  

Desconhecimento da gestão do RU por  

parte dos seus colaboradores;  

Se  o RU é próximo aos locais de aula;   

Recursos financeiros escassos e  

limitados.  

 

Fatores 

Externos 

Fatores  Externos As Oportunidades são aspectos   

exteriores  positivos que potencializam  o RU:  

- Mudanças nos gostos dos alunos e servidores por um 

serviço diferenciado   

- Demanda por serviços de alta qualidade  e manter o 

padrão de seus produtos;  

- Conhecer bem a composição do cardápio;  

- Visitar regularmente outros RUs e restaurantes  que 

fornecem refeições coletivas   

- Saber ouvir o usuário insatisfeito, pois ele estará 
contribuindo com a melhoria do atendimento 

As Ameaças são  aspectos exteriores  

negativos que colocam  em risco  o RU:  

Comida de baixa qualidade nutricional;  

Cardápio pouco variado;  

Falta de treinamento da equipe;    

Ausências  de colaboradores essenciais 

para o RU;  

Demora na reposição  das comidas;  

Problemas de Limpeza,  iluminação, 

climatização e organização operacional..  

 

Fonte: Elaborada pelo Autor deste Trabalho 
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Após a análise de SWOT da  Tabela 6, conseguiu-se gerar as estratégias de  

Marketing do RU, conforme  o Composto de Marketing: Produto, Organograma, Preço,  

Cardápios, Praça,   horário de funcionamento e qualidade no atendimento, conforme 

descriminados na Tabela 6. 

 

Tabela 7 - Estratégias de Marketing do RU CEFET/RJ – Maracanã    

Compostos de 

Marketing 

Estratégias 

 

Produto 

 

Organograma 

 

Fornecimento de refeições balanceadas  de qualidade (café da manha, 
almoço  e jantar) para a comunidade acadêmica e servidores do CEFET/RJ. 

 
A montagem do organograma é o elemento-chave do RU. É o primeiro passo 
para o preenchimento  de cargos, a definição de hierarquias e a previsão do 
quadro de lotação, sendo a um só tempo a síntese de como se pretende atuar 
na instituição. Seus principais componentes definem a estrutura que  deve 
responder às necessidades básicas e aos anseios dos alunos e servidores, 
caracterizados pela   organização proposta 

 

Preço 

Cardápios 

 

 
O valor do café da manhã e almoço/jantar será a média cobrada pelos RUs  
das Instituições Federais de Ensino  do RJ.  

 
A montagem, manutenção e atualização de um cardápio são pontos 
fundamentais para o sucesso de um RU, quaisquer que sejam as suas 
características. Seu conteúdo, apresentação e controle com fichas técnicas 
individuais, são elementos de base para se alcançar a padronização. 
 

 

Praça 

• Localização de fácil acesso aos  locais de aula e de trabalho dos servidores 
e com  estacionamento próximo ao local;   
• Aquisição de créditos por aplicativo ou locais dentro do Campus.    
• Infraestrutura que ofereça conforto  e tranquilidade,  
• Ambiente com boa Climatização  
• Iluminação interna e externa;  
• Parcerias com nutricionistas e academias.   

 

Horário de 

Funcionamento  

•Café da  manhã: 06:00 às 08:00 Horas 
•Almoço: 11:00 às 14:30 Horas 
•Lanche: 15:30 ás 17:00 Horas 
•Jantar: 18:00 às 20:30 Horas 
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Qualidade do 

Atendimento 

•Envios de SMS e e-mails com  dicas de alimentação, saúde e bem-estar  , 
assim como  alertas informando o cardápio do  dia ou da semana.  
• Semana de prevenção a Saúde alimentar e física.  
• Gerenciamento administrativo em  relação à qualidade do serviço prestado. 
Pretende-se realizar com o envio SMS e e-mail para os alunos e servidores, 
uma pesquisa de satisfação que será realizada periodicamente.  

 

Fonte: Elaboarada pelo Autor deste Trabalho 
 

5.8 Ambiente Físico de Trabalho 

A composição operacional define-se pelos fluxos de trabalho relacionados 

diretamente com o volume de público e o tipo de serviço que o RU pretende prestar.  

Sendo assim,  são importantes os detalhes de layout da cozinha, das copas e dos 

salões, áreas de serviço, armazenagem, controladoria e áreas administrativas. 

Nesta fase, cabe definir-se os locais de instalação das câmaras frias, 

almoxarifados, equipamentos e utensílios em geral. Da mesma forma, a localização 

das mesas do salão, caixas, áreas de serviço e, em particular, de atendimento de 

fornecedores, recepção de mercadorias, vestiários, decoração e iluminação em geral. 

5.9 Controle da Qualidade 

A área de produção fica diretamente ligada ao controle da qualidade onde o 

cargo é preferencialmente ocupado, por um nutricionista. O setor de produção 

participa do planejamento das instalações da cozinha, copas, recepção de 

mercadorias, armazenagem, pré-preparo e preparo, determinando zonas de 

manipulação de alimentos e de higiene, limpeza e sanitização em geral. 

5.10 Custos 

Os custos merecem uma atenção cuidadosa, uma vez que o RU por si só, não 

realiza em definitivo a tarefa de conquistar clientes, dependendo de inúmeros fatores 

ligados à gestão. Os elevados custos de manutenção, por exemplo, devem ser 

examinados previamente. 



97 
 

5.11 Investimento  Inicial  

O investimento inicial para construção  do RU estará atrelado ás características 

do empreendimento.  Portanto, é preciso investigar todos os procedimentos 

necessários ao investimento e enumerando todas as despesas tais como: construção 

do imóvel,  instalações dos equipamentos,  contratação   de empregados, treinamento, 

documentação, entre outros. Entretanto, mesmo que a definição dos gastos com 

investimento inicial seja detalhada, o CEFET/RJ deverá ter a percepção de que 

quando iniciar a implantação do RU, poderão surgir situações de despesas que não  

foram previstas no projeto, e assim   é necessário que se tenha uma equipe  treinada 

para os possíveis imprevistos.  

A implantação do RU contará com os parâmetros apresentados a seguir:  

a) Detalhamento do Investimento; 

b) Investimentos em Instalações;  

c) Investimento em Decoração;  

d) Investimento em Equipamentos;  

e) Investimento em Segurança (Câmeras);  

f) Serviço  de Terceiros;  

g) Material de Consumo   e Utensílios;  

h) Reservas para Gastos  não previstos;  

i) Estoque;  

j) Treinamento de Pessoal,  
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5.12 Resumo dos requisitos para implantação de R.U. no CEFET/RJ 

 

Critérios: Pré-Implantlação do RU e Pós-Implantação do RU 

Critérios: Pré-Implantação do RU e Pós-Implantação do RU 

1) Apresentação: 

• Levantamento bibliográfico de temas de qualidade e refeições coletivas; 

• Fornecer refeição de baixo custo e qualidade para alunos e servidores; 

• Realizar benchmarking junto à comunidade acadêmica da UFF, UFRJ e UFRRJ 

para levantar as informações necessárias sobre o serviço RU. 

2) Mercado: 

• Manutenção do RU (custos fixos e matéria-prima); 

• Manter alinhamento com os demais RUs das demais institucionais. 

3) Localização: 

• Definição de espaço físico para a construção do RU 

4) Exigência Legais e Específicas: 

• Atendimento às normas vigentes de segurança alimentar (ANVISA); 

• Processo Licitatório – Lei nº 8666/90 – Modalidades: Pregão Eletrônico, 

Concorrência e Dispensa de licitação; 

• Licença de Funcionamento junto aos Órgãos da Administração Pública (Municipal, 

Estatual e Federal); 

• As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para preparação 

do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas; 

• Os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o 

transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na 

identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e 

o prazo de validade. 

5) Estrutura Física: 

• Quanto os aspectos arquitetônicos: espaço arejado, cores claras, elementos 

fotográficos, sistema de áudio e vídeo, 

• Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; 

• Tipo de edificação e as instalações, que devem ser projetadas de forma a 

possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da 
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preparação de alimentos e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e, 

quando for o caso, desinfecção; 

• Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 

• Sistema de abastecimento de água, lembrando que deve ser utilizada somente 

água potável para manipulação de alimentos. 

6) Pessoal/Recursos Humanos: 

• Treinamento e desenvolvimento da equipe a ser contratada no RU; 

7) Equipamentos: 

• Aquisição de máquinas e equipamentos; 

• Planejamento dos Recursos Materiais do RU: de Segurança, de Acessibilidade 

logística. 

8) Matéria Prima e Mercadoria: 

• Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção 

dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens; 

• As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para preparação 

do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas. 

9) Orçamento do Processo Produtivo: 

• Contratação de empresa especializada de fornecimento de refeições coletivas; 

• Contratação de empresas de catering para os lanches da tarde; 

• Planejamento para a abertura do RU; 

• Organograma institucional do RU; 

• Elaboração e Planejamento do Cardápio do RU; 

• Planejamento de atendimento aos usuários – dimensionamento de serviços 

considerando a demanda; 

• Contratação de empresa especializada de Higienização de instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios; 

• Contratação de empesa de coleta seletiva; 

• O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros para o 

manejo dos resíduos, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade 

suficientes para conter os resíduos; 

• O controle da saúde dos manipuladores (funcionários) deve ser registrado e 

realizado de acordo com a legislação específica. 

10) Automação ( RU x Usuários): 

• Construção do Aplicativo do RU; 
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• Aquisição de aplicativo para a gerenciamento de serviços de refeições. 

11) Investimento Financeiro: 

• Planejamento Financeiro para implantação do RU no CEFET/RJ. 

12) Diversificação: 

• Realizar pesquisa periódica de usuários do RU no CEFET/RJ; 

• Programa de coleta seletiva, criação de uma projeto de reciclagem. 

13) Planejamento Financeiro: 

• Elaboração de Plano de Ação para implantação do RU. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta dissertação  foi o de elencar os requisitos necessários que 

fundamentem uma proposta de  implantação de um Restaurante Universitário de 

qualidade. A necessidade da abordagem do tema partiu da inexistência de um 

restaurante universitário no CEFET/RJ.  O estudo foi realizado, primeiramente, 

através de um levantamento bibliográfico teórico sobre Restaurantes Universitários 

(RUs).  

Para a coleta de dados, foi feito um estudo qualitativo e quantitativo  a respeito 

da percepção dos usuários  dos RUs escolhidos para a pesquisa, com o objetivo  de 

determinar  pontos fortes e fracos dos serviços de RU das Universidades Públicas  

Federais (trabalho de campo), verificando-se alguns passos  até que se chegasse à 

avaliação da qualidade do serviço oferecido.  

De acordo com a pesquisa realizada, através de uma amostra de 115 (cento e 

quinze) usuários, composta de alunos e servidores  dos RUs da  UFF, UFRJ e  UFRRJ, 

sendo em sua maioria, de alunos,  que possuem entre 21 (vinte e um) e 30 (trinta)  

anos. A maior parte dos entrevistados aprovaram o serviço do RU de qualidade, 

praticados em suas universidades.  

Foi feita uma entrevista  informal  com os  profissionais  que atuam nos RUs  e 

posteriormente, analisou-se as informações  determinantes para o resultado de 

desempenho, visando investigar a existência das variáveis necessárias para os 

serviços de refeições coletivas que se apresentem como requisitos para a implantação 

e implementação de um RU e desta forma,  identificar  o método mais adequado para 

o funcionamento de um restaurante universitário. 

Para a produção da proposta foi feito um  levantamento de  um conjunto de 

informações relevantes que compõem o serviço de um RU,  com o propósito de 

elencar-se os requisitos do mercado de refeições coletivas, necessários para a 

implantação e implementação deste RU.  
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Os principais fatores abordados foram divididos em duas vertentes: pesquisa 

bibliográfica de conceitos que influenciam no tema e o atual cenário dos Restaurantes 

Universitários da UFF, UFRJ e  UFRRJ, consolidados através das coletas de dados  

e a exploração das principais práticas deste setor. 

Nos serviços de alimentação, a qualidade dos produtos é fundamental em 

relação à questão essencial que  é o compromisso que o RU  precisa assumir em 

oferecer uma refeição de qualidade para seus usuários, ou seja, que não ocasione 

danos à saúde dos alunos, dos servidores do CEFET/RJ e dos usuários flutuantes.  

Após a definição do mercado de serviços de alimentação, foram considerados 

os dados que demonstraram um melhor entendimento da dinâmica do segmento. A 

globalização e a mudança de hábitos, foram evidenciadas como as causas do 

crescimento expressivo do setor nos últimos anos. A percepção de que o mercado 

está em desenvolvimento, integra a relevância do projeto. 

Diante das técnicas e estratégias de gestão, surgiu ainda a demanda pela 

priorização pela gestão da qualidade  e com isto a necessidade de treinamento dos 

colaboradores  que estão à frente do RU para se adequar às funções exercidas.  

 O treinamento é fundamental para a execução dos processos. Após o 

planejamento dos mesmos, percebe-se que os funcionários  adquirirem  novos 

conhecimentos e aprimoraram as habilidades e atitudes. Por outro lado, agrega 

valores para o RU, auxiliando no alcance dos objetivos e norteando as competências 

essenciais da instituição. 

Aponta-se a gestão da qualidade dos RUs como sendo uma operação a 

começar desde o cardápio proteico à alimentação light (vegano), produzida de forma 

exemplar, a partir  dos custos dos produtos, até a criação de um ambiente onde os 

alunos e servidores  sintam-se bem, contando também, com um baixo valor cobrado 

pelo produto e um atendimento de excelência aos estudantes que serão os futuros 

profissionais do mercado globalizado. 



103 
 

A proposta de desenvolvimento foi elaborada através das boas práticas ligadas 

à qualidade nos serviços de alimentação. Das leis inerentes ao serviço de alimentação 

coletiva até às ferramentas da qualidade encontradas no mercado, os resultados da 

pesquisa, indicam que existem ferramentas que contribuem para o desenvolvimento 

das empresas do setor.  

Medidas como a adequação à legislação e às ferramentas da qualidade 

inerentes, aliadas ao conhecimento proporcionado por entidades públicas e privadas 

de promoção de desenvolvimento econômico e social, constituem uma proposta 

efetiva de desenvolvimento. 

Os principais fatores que importarão  na escolha do local  para o RU no 

CEFET/RJ  são os seguintes: aspectos gerais do prédio e local, espaço físico, 

estacionamento, instalações gerais,  iluminação, controle de temperatura e ventilação, 

áreas de serviço com acesso diferenciado,  fluxos projetados para a produção e  áreas 

de atendimento e acessibilidade. 

Considera-se que este  trabalho cumpre o objetivo de oferecer aos alunos e 

servidores do CEFET/RJ,  uma proposta de desenvolvimento dos requisitos 

necessários para implantação e implementação, baseada nas principais práticas do 

setor.  Sugere-se então, que o estudo seja aprofundado ao incluir outras importantes 

variáveis quantitativas, referentes a utilização da informação, bem como o 

acompanhamento da implementação da proposta. Para tal, é necessário que a 

instituição compreenda que o uso deste estudo deve ser adaptado às demandas e à 

realidade do CEFET/RJ e que as ferramentas da qualidade e de gestão, são fatores 

auxiliadores para o sucesso e que devem ser utilizados para garantir o gerenciamento 

do projeto de implantação e implementação do RU. 
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ANEXOS 

 

  

Prezado(a)

Este questionário faz parte da minha pesquisa para a dissertação de

mestrado e tem como objetivo verificar a qualidade dos Restaurantes

Universitários.

Sua participação é muito importante.

Muito obrigado!

1- Sua situação na Universidade é:

 (     )  Aluno         (    )   Servidor

2- Idade: 

 (     )        < 21 anos     

 (     )    21 - 30 anos    

 (     )    31 - 40 anos   

 (     )        > 41 anos    

3- Com que frequência você utiliza o  restaurante universitário?

(     )     Uma   vez por semana

(     )     Duas  vez por semana

(     )     Três  vez por semana ou mais

(     )     Diariamente

(     )     Raramente

4- Por que você almoça ou janta no restaurante universitário?

(     )    Pela qualidade da comida

(     )    Pelo valor praticado

(     )    Por falta de opção no Campus

(     )    Por ser próximo aos locais de aula

5- você utiliza  o RU apenas:  

(     )    Almoçar

(     )    Jantar

(     )    Almoçar e Jantar

6- você utiliza  o RU para tomar café da manhã:  

(     ) Sim               (     ) Não 

7-  Avalie os por favor  seguintes aspectos quanto a qualidade 

dos alimentos:
Excelente Bom Regular Ruim Muito Ruim

a) Temperatura da comida

b) Qualidade da comida

c) O cardápio tem  variedades de itens semanalmente

d) A comida é  saborosa e temperada

e) A comida é  servida fresca

f)  A carne

g) As saladas

h) A sobremesa

i) O suco

j) As guarnições



115 
 

 

  

8- Avalie o seguinte aspecto, referente ao do bandejão: Excelente Bom Regular Ruim Muito Ruim

a) É uma boa refeição pelo valor que é cobrado   

b) Aquisição de créditos para acesso ao RU

c) Quando acaba a comida a reposição é

d) Disposição de Lugares

e) Conforto das mesas e cadeiras

f) Tempo de espera nas filas

g) Limpeza dos pratos, bandeijas e utensílios

9- Avalie os seguintes aspectos do serviço do RU Excelente Bom Regular Ruim Muito Ruim

a) Atendente é eficiente e rápido

b) Os funcionários são qualificados

c) A placa do menu é  fácil de leitura

d) Postura e higiene dos funcionários

Excelente Bom Regular Ruim Muito Ruim

a) Limpeza  do RU

b) Local protejido contra chuva e sol

c) Iluminação

d) Climatização

e) Cheiros e odores

f) O RU é um lugar seguro

g) Acessiblidade 

Excelente Bom Regular Ruim Muito Ruim

10- Avalie as instalações do R.U da Universidade.

11- Avalie a sua satisfação geral, referente ao serviço de R.U da 

Universidade.
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