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RESUMO 

 

Através da percepção de um mercado que se expande em meio à crise, que é o de 

bares e restaurantes, vislumbra-se a possibilidade de criar uma solução tecnológica 

que tanto melhore a experiência dos consumidores, quanto ajude a alavancar ainda 

mais os negócios desse nicho. A solução tecnológica em questão é um Cardápio 

Virtual, isto é, um software que substitua o tradicional cardápio de papel e que se 

beneficie dos recursos da tecnologia para, de diversas formas, aumentar seu valor 

agregado. Trazendo da área de IHC (Interação Humano-Computador) conceitos, tais 

como User Experience e Usabilidade, além de técnicas e metodologias que foram 

fundamentais durante todas as etapas de construção da solução pretendida. 

 

Palavras-Chaves: Interação Humano-Computador; User Experience; Usabilidade; 

Restaurante; Cardápio. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Through the perception of a market that expands in middle of a crisis, which is of bars 

and restaurants, it is possible to create a technological solution that either improves 

the experience of customers and helps to leverage even more the businesses of that 

niche. The technological solution in the discussion is a Virtual Menu, that means, a 

software that replaces the old paper menu and that use the resources of technology to 

increase the aggregate value in many ways. Applying the HCI (Human-Computer 

Interaction) area concepts such as User Experience and Usability, as well as 

techniques and methodologies that were fundamental during all the steps of building 

the intended solution. 

 

Keywords: Human-Computer Interaction; User experience; Usability; Restaurant; 

Menu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a alimentação fora do lar representa 33% dos gastos com alimentos 

e bebidas. Este é um setor que mesmo com a crise se reinventa e continua a crescer 

(FORBES, 2015). Isso mostra a importância de levar novas opções para o 

consumidor. 

Em levantamentos de 2012, o setor tinha um faturamento estimado em 238 

bilhões de reais no Brasil. Além de realizar uma quantidade superior a 65 milhões de 

transações diárias, a um valor unitário médio próximo a R$ 10,00. Nos Estados Unidos 

o setor é 20 vezes maior, 05 vezes no caso da Inglaterra, e 03 vezes na França 

(SEBRAE, 2012). 

Com expansão anual em torno de 10%, o setor de alimentação fora de casa – 

ou de bares e restaurantes, como é chamado pelos comerciantes do ramo – gera 

cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, segundo a Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A maioria das vagas são para garçons 

– 250 mil novos empregos anuais. O que faz com que os garçons sejam a principal 

demanda de profissionais por parte dos proprietários de bares e restaurantes. 

(SEBRAE NACIONAL, 2017). 

A tecnologia vem ajudando cada vez mais esse mercado em expansão. A 

automação comercial de bares e restaurantes, por exemplo, agiliza o atendimento e 

diminui os erros dentro e fora do balcão. Há também uma maior precisão no envio de 

pedidos para a cozinha e para o caixa, além dessa automação auxiliar o garçom a 

atender com qualidade um maior número de mesas. 

Equipamentos como smartphones, tablets, telas sensíveis ao toque e outros 

tipos de comandas eletrônicas dispensam o uso de cardápios e bloquinhos de papel, 

evitando erros de anotação, grafia ilegível e desperdício. Além de facilitar o 

gerenciamento dos gastos, pagamento de faturas e estoque. 

Mais diretamente relacionado com o tema deste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), vale destacar a notícia de restaurantes nos Estados Unidos, Europa e 

Japão, que em 2008 já testavam tecnologias que permitem que os fregueses peçam 
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comida a partir de telas instaladas em suas mesas, em lugar de depender de um ser 

humano que anote o pedido (G1 TECNOLOGIA, 2008). 

Aos poucos essa novidade parece chegar ao Brasil. O McDonald's lançou no 

último dia 26 de Julho um serviço de autoatendimento que permite que os clientes 

façam pedidos personalizados por meio de totens. É possível, por exemplo, adicionar 

mais molho aos sanduíches. O sistema só está disponível em uma unidade em São 

Paulo. É o primeiro restaurante-conceito da rede no Brasil, mas o modelo já existe em 

outros países (G1 ECONOMIA, 2017). 

 

1.1. Motivação 
 

Em um setor que cresce tanto como o de bares e restaurantes, há espaço para 

ideias inovadoras e ousadas, principalmente tendo como meta agregar 

competitividade, otimizar recursos e melhorar a experiência do usuário. Além disso, 

muitos estabelecimentos desse setor têm em sua forma de trabalho processos 

bastante arcaicos, e que a tecnologia consegue solucionar de modo simples. 

A possibilidade de ressignificar e reestabelecer a relação entre restaurantes, 

garçons e consumidores, que por vezes se torna desarmônica por vários motivos, é a 

principal motivação deste TCC. 

 

1.2. Objetivo 
 

O objetivo desta monografia passa por criar a proposta de um protótipo que 

melhore a experiência dos indivíduos em restaurantes e estabelecimentos similares. 

Através da modernização tecnológica do negócio e de um maior empoderamento dos 

usuários finais. Além disso, potencializar o lucro do estabelecimento, através de novas 

formas de interagir e vender. 

Em suma, deseja-se encontrar problemas desse setor de alimentação fora do 

lar, e tentar solucioná-los através de uma aplicação simples e que possa se tornar um 

produto escalável, para impactar uma grande quantidade de pessoas. Utilizando-se, 

para tal objetivo, técnicas de IHC para identificar, analisar e implementar soluções. 
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1.3. Metodologia 
 

Tendo como questão de investigação a melhor forma de construir um cardápio 

em mídia virtual com foco na experiência do usuário, foram realizadas a priori leituras 

de trabalhos relacionados com a área de experiência do usuário, juntamente com 

questionários direcionados aos usuários finais, para entender os gostos e 

comportamentos destes, além de entrevistas com proprietários de bares e 

restaurantes para compreender suas reais necessidades. Por fim, é avaliado o 

protótipo construído com base em todo o conhecimento acumulado ao longo deste 

trabalho, e os resultados obtidos são analisados. 

É válido destacar que para o desenvolvimento desta aplicação foi analisada 

uma ferramenta que ajudou bastante a nortear a solução criada, visto que esta solução 

similar em questão também é um cardápio digital em um tablet. A ferramenta é o 

software da empresa Goomer (GOOMER, 2017), que basicamente é um cardápio 

digital, que permite aos clientes customizarem seus pedidos, enviarem os pedidos 

diretamente para a cozinha, avaliarem o estabelecimento, além de terem acesso 

detalhado às suas contas. A análise completa deste produto de software se encontra 

no capítulo 4.3.3. 

 

1.4. Organização do Texto 
 

Este primeiro capítulo trata da introdução referente à aplicação desenvolvida. 

O capítulo 2 apresenta diversos conceitos que serão necessários para o entendimento 

do estudo feito neste TCC. O capítulo 3 apresenta o referencial teórico. O capítulo 4 

apresenta os levantamentos de informações e o desenvolvimento em si. O capítulo 5 

apresenta a avaliação feita após o desenvolvimento do produto. Já o capítulo 6 

apresenta algumas conclusões obtidas após o estudo. E, por fim, o capítulo 7 

apresenta algumas considerações finais e trabalhos futuros. 
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2. CONCEITUAÇÃO 

 

Este capítulo trata dos conceitos básicos adotados para o desenvolvimento 

deste TCC. Esses conceitos foram divididos em três seções: a seção 2.1 aborda 

conceitos básicos de IHC, a seção 2.2 apresenta profundamente o conceito de 

usabilidade e de experiência do usuário e, finalmente, a seção 2.3 detalha métodos 

de avaliação de IHC. 

 

2.1. Conceitos de IHC 
 

A qualidade de um sistema é o grau em que o sistema satisfaz as necessidades 

declaradas e implícitas de suas diversas partes interessadas e, portanto, fornece 

valor. Logo, processos relacionados à qualidade são bastante importantes na área de 

engenharia de software. A ISO / IEC 25010 (ISO, 2011) se refere à qualidade do 

produto de software, e descreve estas referidas necessidades das partes interessadas 

através de um modelo de qualidade. Nesse modelo, é incluída a usabilidade como um 

dos fatores de qualidade de software. 

Usabilidade está relacionada com a facilidade de aprendizado e uso da 

interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso (NIELSEN, 

1993). É também um conceito importante em IHC, mas não é o único que pode ser 

associado à qualidade. Existem outros fatores de qualidade, como a acessibilidade e 

a comunicabilidade, que são usados para verificar se um sistema interativo é 

adequado para que os usuários consigam cumprir seus objetivos e “aproveitar ao 

máximo o apoio computacional oferecido pelo sistema” (BARBOSA; SILVA, 2010). 

A acessibilidade está relacionada à remoção das barreiras que impedem mais 

usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e interagirem com ele. 

Melhorar a acessibilidade de um software é permitir que mais pessoas possam 

interagir com o sistema, tenham elas alguma deficiência ou não. A intenção é incluir, 

não excluir (BARBOSA; SILVA, 2010). 

Outro critério de qualidade, é a comunicabilidade. Que chama atenção para a 

responsabilidade de o designer comunicar ao usuário suas intenções de design e a 
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lógica que rege o comportamento da interface (BARBOSA; SILVA, 2010). Esse critério 

se pauta no pressuposto de que, se o usuário for capaz de compreender bem a lógica 

por trás do design, ele será capaz de utilizar de uma forma muito mais produtiva e 

criativa todos os recursos computacionais que o sistema oferece. 

 

2.2. Usabilidade e Experiência do Usuário 
 

A usabilidade tem diversas definições na literatura. Nielsen (1993) define o 

critério de usabilidade como um conjunto de fatores que qualificam quão bem uma 

pessoa pode interagir com um sistema interativo. Esses critérios estão relacionados 

com a facilidade e o esforço necessários para os usuários aprenderem e utilizarem 

um sistema. Desse modo, a usabilidade endereça principalmente a capacidade 

cognitiva, perceptiva e motora dos usuários empregada durante a interação. Os 

fatores de usabilidade por ele considerados são (BARBOSA; SILVA, 2010): 

 Facilidade de aprendizado: se refere ao tempo e esforço necessários para 

que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de 

competência e desempenho. 

 

 Facilidade de recordação: é o esforço cognitivo do usuário necessário 

para lembrar como interagir com a interface do sistema interativo, conforme 

aprendido anteriormente. 

 

 Eficiência: diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma 

atividade com apoio computacional. 

 

 Segurança no uso: se refere ao grau de proteção de um sistema contra 

condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários. 

 

 Satisfação do usuário: é o fator de usabilidade relacionado com uma 

avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as 

emoções e os sentimentos do usuário. 
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Recentemente, os sistemas interativos deixaram de ser utilizados apenas no 

trabalho e passaram a estar presentes em diversos locais (em casa, na escola, no 

shopping etc.). Essas novas atividades aumentaram a necessidade de considerarmos 

a forma como o uso de um sistema interativo afeta os sentimentos e as emoções do 

usuário. Alguns interpretam essa questão como um critério de qualidade diferente de 

usabilidade, chamado de experiência do usuário, que não se limita ao momento de 

uso da aplicação em si, mas também ao antes (expectativa e sentimentos gerados no 

usuário antes mesmo da utilização) e ao depois (sentimentos e impacto que a 

experiência do uso causam no usuário mesmo após seu término) (BARBOSA; SILVA, 

2010). 

 

2.3. Métodos de Avaliação 
 

Existem variados métodos de avaliação de IHC para sistemas interativos, onde 

cada método é mais adequado para avaliar determinados aspectos relacionados ao 

uso do sistema. Esses métodos podem ser segregados em dois grupos: Métodos de 

Inspeção e Métodos de Observação. Uma diferença importante entre eles é que 

Métodos de Inspeção baseiam-se na experiência de avaliadores que se colocam no 

lugar de usuários para tentar identificar potenciais problemas que estes venham a ter, 

já Métodos de Observação permitem que avaliadores coletem dados de problemas 

reais em situações onde os participantes realizam suas atividades (BARBOSA; SILVA, 

2010). 

Métodos por Inspeção requerem que um avaliador se coloque no lugar de um 

usuário com determinado perfil, com características e habilidades que representem 

um usuário real. Isso para que o avaliador examine a solução de IHC para tentar 

antever as possíveis consequências de certas decisões de design. O avaliador 

também identifica de que formas o sistema apoia o usuário quando problemas 

ocorrem. Exemplos de métodos dessa categoria são a Avaliação Heurística e o 

Percurso Cognitivo (BARBOSA; SILVA, 2010). 

A Avaliação Heurística é um método de avaliação de IHC criado para encontrar 

problemas de usabilidade durante um processo de design iterativo. Esse método de 

avaliação orienta os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface em busca 
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de problemas que prejudiquem a usabilidade. Além de ter como base um conjunto de 

diretrizes de usabilidade, que descrevem características desejáveis da interação e da 

interface, chamadas por Nielsen de heurísticas (BARBOSA; SILVA, 2010). 

O Percurso Cognitivo é um método de avaliação de IHC por inspeção cujo 

principal objetivo é avaliar a facilidade de aprendizado de um sistema interativo, 

através da exploração da sua interface, isto é, ele guia a inspeção da interface pelas 

tarefas do usuário. Esse método foi motivado pela preferência de muitas pessoas em 

“aprenderem fazendo”, em vez de aprenderem através de treinamentos, leitura de 

manuais etc. Para julgar a facilidade de aprendizado do sistema, o método considera 

principalmente a correspondência entre o modelo conceitual dos usuários e a imagem 

do sistema, no que tange à conceitualização da tarefa, ao vocabulário utilizado e à 

resposta do sistema a cada ação realizada (BARBOSA; SILVA, 2010). 

O Percurso Cognitivo é mais apropriado para quando o fator de qualidade alvo 

é a facilidade de aprendizado, enquanto que a Avaliação Heurística tem um foco maior 

na busca por problemas de usabilidade, isto é, violações das heurísticas. Como a 

facilidade de aprendizado é uma importante meta de design do projeto, optou-se por 

utilizar o Percurso Cognitivo como Método de Inspeção no capítulo 4.3.3 na análise 

da ferramenta similar escolhida. 

Falando agora sobre Métodos de Observação, é importante destacar que eles 

requerem que um avaliador esteja presente enquanto um grupo de usuários realiza 

suas atividades, com o apoio computacional ou não. Por isso, os resultados são 

problemas reais que os participantes enfrentam, e não apenas problemas potenciais 

previstos pelo avaliador como em uma avaliação por inspeção. A identificação de 

problemas reais ainda permite indicar áreas onde a interação pode ser melhorada e 

também apontar áreas que requerem mais atenção durante o design de interação. Um 

bom exemplo de método desta categoria é o Teste de Usabilidade (BARBOSA; SILVA, 

2010). 

O Teste de Usabilidade visa a avaliar a usabilidade de um sistema interativo a 

partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo. Os objetivos da avaliação 

determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos. Esses critérios são 

geralmente explorados por perguntas específicas associadas a algum dado 

mensurável, que com frequência pode ser objetivamente capturado durante a 
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interação do usuário com o sistema. Além de ser utilizado para obter sobretudo 

resultados quantitativos como descrito, o teste de usabilidade também tem sido 

empregado para fornecer resultados qualitativos (BARBOSA; SILVA, 2010). Por suas 

características e recursos, este foi o Método de Observação escolhido e utilizado no 

capítulo 5.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta alguns trabalhos que tratam da evolução do design, de 

User Experience, de questões que fazem com que as pessoas gostem de 

determinados produtos e sobre um estudo com foco em restaurantes a la carte. A 

primeira seção fala sobre mudanças na sociedade que acabaram por modificar o foco 

do design, já a segunda fala sobre os sentimentos que alguns produtos despertam 

nas pessoas e o porquê disso, enquanto a terceira fala sobre um estudo que visa 

entender melhor a percepção de qualidade e preço em restaurantes a la carte por 

parte dos consumidores. 

 

3.1. A Evolução do Design para o Foco na Experiência 
 

As transformações sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas na passagem 

da era industrial à pós-industrial, acabaram por redefinir o foco de intervenção do 

design, que passa dos produtos para as experiências dos usuários, visando atender 

as suas necessidades e inserindo-os como sujeitos ativos no processo de design 

(OLIVEIRA; LIMEIRA; SANTA-ROSA, 2014). 

 
Figura 1: Progressão do valor econômico na era pós-industrial. 

Fonte: Adaptado de Pine e Gilmore (1998). 
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No contexto atual, denominado por Pine e Gilmore (1998) como "economia da 

experiência", ocorre um forte estímulo ao desenvolvimento de pesquisas na área do 

design, como o Design Emocional (Emotional Design), e o Design para experiência 

(Experience Design), com foco em conhecer e atender às necessidades de um usuário 

mais interessado em viver experiências, do que propriamente na aquisição de 

produtos. 

A mudança de cenário econômico (Figura 1), denominada por Pine e Gilmore 

(1998) de “Progressão do Valor Econômico”, levou as empresas a adotarem uma nova 

postura, partindo de um cenário no qual a centralidade estava na oferta de produtos e 

serviços comoditizados, caracterizado por um baixo nível de competitividade de 

mercado (em que o único diferencial seria o preço) e sem foco nas necessidades dos 

usuários consumidores, para um novo cenário fundamentado na projetação de 

experiências como estratégia mercadológica para a geração e aumento do diferencial 

competitivo com foco nas necessidades dos usuários. 

Para Hartson e Pardha (2012) a experiência do usuário (user experience) é a 

totalidade do efeito ou efeitos sentidos internamente por um usuário como resultado 

da interação com um dado ambiente ou contexto de uso. Logo, podemos observar 

que enquanto a experiência do usuário se estende a todos os momentos da interação 

e se relaciona, fundamentalmente, com aspectos subjetivos da complexidade 

humana, a usabilidade, em termos funcionais-humanos (SANTA-ROSA; MORAES, 

2012) ocorre no momento da interação, e atende primordialmente a aspectos práticos 

e objetivos, correspondentes à eficácia, eficiência e facilidade de uso, e uma vez que 

esses aspectos são atendidos, a usabilidade favorece a experiência do usuário e 

colabora para proporcionar agradabilidade e satisfação durante a interação. 

Portanto, no desenvolvimento de produtos interativos, como aponta Preece, 

Rogers e Sharp (2005) deve-se contemplar metas de usabilidade (objetivas) e metas 

decorrentes da experiência do usuário (subjetivas) com o intuito de projetar, 

significativamente, para a experiência do usuário. 

Em um projeto para a experiência do usuário, é preciso considerar um conjunto 

de elementos: para quem vamos projetar (é necessário conhecer especificidades 

correspondentes ao usuário que irá participar da experiência); o que será projetado 

como objeto da experiência (se é um produto, um serviço, uma interface, ou uma nova 
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tecnologia); o objetivo da interação (como por exemplo, criar uma experiência de 

interação imersiva por meio de uma interface atraente e fácil de operar); onde a 

experiência ocorrerá (seu contexto específico de uso seja este físico, social, 

tecnológico, etc.); e quando a experiência ocorrerá (considerando que, de acordo com 

aspectos cognitivos e emocionais do usuário, a experiência pode iniciar antes mesmo 

da interação) (OLIVEIRA; LIMEIRA; SANTA-ROSA, 2014). 

Assim, conclui-se que o conceito de design pode ser entendido como 

fruto/resultado do seu tempo, consequência de filosofias e contextos, que vai muito 

além da aplicação de princípios funcionais e estéticos, abrangendo de forma mais 

ampla o favorecimento de verdadeiras experiências que integrem pessoas, objetos e 

ambientes (OLIVEIRA; LIMEIRA; SANTA-ROSA, 2014). 

 

3.2. Sobre a Experiência de Amar um Produto 
 

Talvez um dos mais poderosos sentimentos que um ser humano pode 

experimentar seja o amor. Imagine então o impacto de viver uma experiência amorosa 

com produtos. Por isso, serão citados cinco princípios que visam governar essa 

experiência. Esses princípios fazem referência ao amor experienciado através da 

interação com produtos num sentido mais amplo, e não apenas ao amor 

experienciado durante a interação física e uso (RUSSO; HEKKERT, 2008). 

 

Interação Fluida 

“Eu amo usar o meu celular porque ele responde tão rápido. Ele flui. Eu aperto o botão 

e ele faz exatamente o que eu quero que ele faça. Eu me sinto no controle. Eu sei o 

que eu estou fazendo com ele e, ao mesmo tempo, ele responde. Eu sinto como se 

ele me entendesse.” 

Pessoas amam usar produtos que interagem fluentemente. Interação fluida é 

um conceito relacionado ao que Csikszentmihalyi (1990) chama de experiência 

fluida — uma experiência favorável, um estado mental (cognitivo) de operação em que 

a pessoa está completamente imersa em uma atividade que envolve processos como 

interpretação, recuperação de memória, e associações. 
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Lembrança de Memória Afetiva 

“Eu amo usar esta agenda. Ela foi feita pela minha namorada, que me presenteou 

antes de ir para a América do Sul, para estudar por seis meses. Essa agenda me 

lembra ela. E como foi a minha namorada que fez, essa agenda tem tudo que eu 

preciso e ela ainda colocou algumas fotos nossas dentro. Essa agenda também é 

muito funcional”. 

Pessoas amam usar produtos que contém memória afetiva e que atuam como 

um ‘lembrete’ dessas memórias. Um exemplo perfeito de produtos que lembram 

memórias afetivas são os souvenirs. Stewart (1993) explica que souvenirs “autenticam 

nossas experiências e se tornam um ‘sinal sobrevivente’ de eventos que existiram 

apenas através do uso da narrativa”. Este conceito está relacionado à ideia de 

“extended self” proposta por Belk (1988), onde produtos ganham valor simbólico 

quando associados a memórias do passado. Objetos que contém e suprem a 

lembrança de memória afetiva têm o poder de ‘prender’ e ‘soltar’ as memórias que as 

pessoas nele investem: memórias de uma época, de uma pessoa querida, ou de um 

momento importante. No mais, produtos que lembram pessoas sobre o passado 

contribuem para definir e manter o senso de identidade delas (MUGGE et al, 2005). 

 

Significado Simbólico (social) 

“Eu amo o meu iPod nano. Eu devo dizer que eu nem mesmo sei direito como ele 

funciona. Quando eu estou no metrô, eu me sinto tão ‘cool’ quando eu tiro ele do meu 

bolso, desenrolo dos fios, coloco o fone nos meus ouvidos, tiro a capinha, e ligo. Eu 

percebo que as pessoas à minha volta, especialmente as que estão usando um outro 

tipo de aparelho de Mp3, sempre olham quando eu faço esse ritual (...) e o que eu 

acho engraçado é que quando eu encontro alguém que também usa o mesmo fone 

branco, eu sinto que nos olhamos e damos um olhar de aprovação (...) como se nós 

pudéssemos entender um ao outro”. 

Pessoas amam usar produtos que contém significado simbólico. Este princípio 

é muito parecido com o princípio apresentado previamente, já que objetos que trazem 

lembranças também possuem significados simbólicos. No entanto, o foco aqui está 

nos significados que são expostos a outras pessoas, num ambiente social. Produtos 
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que encorajam e facilitam a construção e familiarização da autoidentidade de uma 

pessoa, além da comunicação desta identidade, podem satisfazer prazeres sociais. 

Somos seres naturalmente sociais, ‘que experienciamos coisas juntos’ (JÄÄSKÖ et 

al, 2003), e prazeres sociais são obtidos através da interação com os outros 

(JORDAN, 2000). 

 

Compartilhamento de Valores Morais 

“Eu amo esta escova para cabelos da Body Shop. Eu gosto de produtos da bodyshop 

porque eles fazem produtos ‘responsáveis’. Eu sei que, por exemplo, nenhuma 

floresta foi destruída na manufatura desta escova ou de qualquer outro produto que 

eles produzem e vendem; os produtos não foram testados em animais (…) e eu gosto 

de pensar que eu faço parte disso, que eu estou contribuindo para um mundo melhor”. 

Pessoas amam usar produtos através dos quais eles possam dividir, 

compartilhar valores éticos e morais. Este princípio está relacionado a uma ligação 

entre os princípios morais e éticos de pessoas e produtos. Frente à destruição em 

massa dos recursos naturais do planeta, um iminente aquecimento global, e o 

crescente número de doenças mortais e pobreza, estes valores ganharam uma 

importância enorme na vida das pessoas (RUSSO; HEKKERT, 2008). 

 

Interação Física Prazerosa 

“Eu amo jogar tênis com essa raquete. Eu adoro porque eu nem ao menos sinto que 

a raquete está nas minhas mãos. Ela é muito leve e eu posso sentir o ‘grip’. Algumas 

raquetes são muito pesadas e quando você bate na bola, você sente o impacto 

ressonando nos ossos. Esta aqui tem o tamanho exato para as minhas mãos (...) 

minhas mãos se ajustam perfeitamente a essa raquete. Eu também gosto do som que 

ela faz quando bate na bola”. 

Pessoas amam interagir com produtos que são fisicamente prazerosos. 

Hekkert (2006) se refere ao termo ‘deleite sensual’ (sensuous delight) para indicar o 

quanto um produto pode gratificar os nossos sentidos. O toque não apenas nos provê 

informações sobre o mundo à nossa volta, mas também nos torna conscientes quanto 

ao nosso próprio corpo, o que forma a base da experiência do próprio ser (HEKKERT, 
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2006). 

 

3.3. Percepção de Qualidade e Preço em Restaurantes a la carte 
 

A qualidade percebida é definida como os julgamentos do consumidor sobre a 

excelência ou superioridade global do produto (ANDERSON et al., 1994; BEI; CHIAO, 

2001). Para os serviços, a qualidade percebida pode ser definida como a avaliação 

que o cliente faz do serviço, durante ou após o término do processo. Esta avaliação 

se dá através da comparação entre o que o cliente esperava e o que ele percebeu do 

serviço prestado (GIANESI; CORRÊA, 1994). 

Bei e Chiao (2001) definem o preço (do ponto de vista do consumidor) como 

aquilo que se renuncia ou que é sacrificado na obtenção de um produto. Quando o 

cliente percebe que o preço de um produto ou serviço é razoável, ele se sentirá mais 

satisfeito e manifestará intenções de repetir a compra. Por outro lado, se o consumidor 

sente que seu sacrifício não vale a pena, ele poderá não repetir a compra, mesmo que 

esteja satisfeito com a qualidade do produto ou serviço (TINOCO; RIBEIRO, 2008). 

O preço percebido inclui tanto elementos monetários quanto não monetários. 

Na indústria de serviços, o custo não monetário considera o tempo e o esforço do 

consumidor envolvido na aquisição do serviço. Serviços com características 

inovadoras para reduzir o tempo e o esforço por parte do cliente podem aumentar o 

valor percebido do serviço, e em consequência, reduzir o preço percebido (CHEN et 

al., 1994), isto é, o cliente tenderá a aceitar como normal uma faixa de preço mais 

elevada. 

Em um estudo, foram realizadas entrevistas em grupos focados, contemplando 

quatro tipos de consumidores avaliados (casais sem filhos, grupos de amigos, famílias 

e executivos). Os principais determinantes da qualidade percebida identificados 

foram: atributos da comida, atendimento, ambiente, tempo de espera, limpeza, 

segurança, instalações de apoio, cardápio, atributos da bebida, privacidade, exatidão 

(eficiência do serviço como um todo), decoração e confirmação de expectativas. Por 

outro lado, os determinantes mais importantes do preço percebido obtidos foram: 

qualidade da comida, decoração, ambiente, atendimento, instalações de apoio, 

cardápio, limpeza, atributos da bebida, quantidade das porções, expectativas prévias 
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e privacidade. Os resultados obtidos sugerem a existência de relação entre os 

determinantes da qualidade percebida e preço percebido (TINOCO; RIBEIRO, 2008). 

Clientes utilizam três tipos de características de qualidade para julgar a 

experiência do serviço: (i) funcional, relacionada à qualidade da comida, variedade do 

cardápio, bebida, ingredientes, entre outros; (ii) mecânica, associada ao ambiente, 

layout, iluminação, decoração e instalações físicas; e (iii) humana, determinada pelo 

desempenho, comportamento e aparência dos funcionários (WALL; BERRY, 2007). 

Segundo esses autores, a qualidade humana exerce maior influência sobre a 

percepção global de qualidade dos clientes de restaurantes a la carte do que a 

qualidade mecânica. Em relação a isso, Parsa et al. (2005) afirmam que a 

funcionalidade constitui apenas uma parte da experiência de consumo do serviço, e 

uma combinação balanceada de atributos funcionais, mecânicos e humanos pode 

garantir o sucesso das empresas prestadoras deste tipo de serviço. 

Alguns critérios para a escolha de um restaurante a la carte que foram indicados 

pelo estudo referido são: a possibilidade de experimentar pratos novos e conhecer 

outros estabelecimentos, a localização do restaurante e a segurança do local - 

relacionada fundamentalmente com a presença de estacionamento (TINOCO; 

RIBEIRO, 2008).  

Outros critérios citados que também foram mencionados como características 

de um restaurante a la carte de qualidade foram: o atendimento diferenciado dos 

funcionários, a qualidade e sabor da comida, o requinte do cardápio, o ambiente 

acolhedor e aconchegante (sem barulho), a separação bem definida das mesas para 

fumantes e não fumantes, a imagem e a recomendação de amigos e conhecidos. 

Outros atributos de qualidade, segundo o estudo, são: uma boa carta de vinhos em 

variedade e marcas, tempo razoável para servir e para entregar a conta, a aparência 

da mesa, o conhecimento do garçom em relação à preparação dos pratos, 

ingredientes e vinhos, os couverts diferenciados, uma recepção calorosa e a 

variedade dos pratos (TINOCO; RIBEIRO, 2008). 

Portanto, o estudo em questão evidencia pontos em que a ideia do Cardápio 

Virtual, tema deste TCC, pode colaborar direta ou indiretamente, tornando melhor a 

experiência dos consumidores nos restaurantes a la carte. Fazendo assim com que 
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os estabelecimentos possam se diferenciar e prosperar, inclusive pelo fato da redução 

do preço percebido e do aumento da qualidade percebida por parte dos clientes. 
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4. CARDÁPIO VITRUAL 

 

Como citado na introdução, em 2008 surgiam soluções de cardápios virtuais 

pelo mundo, mas no Brasil iniciativas onde o cliente final escolhe seu pedido utilizando 

telas touchscreen parecem ainda não ter deslanchado. É acreditando no potencial 

desse método inovador de pedir comida que este TCC teve origem, baseando-se 

também nos bons números desse setor e tendo como plano de fundo estudos sobre 

restaurantes a la carte. 

 

4.1. Descrição  
 

O Cardápio Virtual é a junção das características de um cardápio real, com as 

características de um e-commerce, e ainda com todas as inovações e melhorias 

pensadas neste estudo. Tornando-se um produto que tem sua idealização com base 

em conceitos e estudos sobre usabilidade, User Experience e Product Experience. 

A ideia inicial é a de construir um MVP (Mínimo Produto Viável), em WordPress 

(WORDPRESS, 2017), que transforma em realidade parte das teorias e proposições 

construídas neste TCC. Com o objetivo de, em um futuro pouco distante, implantá-lo 

em um estabelecimento real, validar a solução em produção e propor novas e 

constantes melhorias. 

 

4.2. Diferencial 
 

O próprio fato de ser uma das poucas soluções deste tipo no mercado atual, já 

é um diferencial bastante positivo. Além disso, estamos na era da informação - onde 

informação é poder - e uma ferramenta dessas proporcionaria a captura de uma gama 

enorme de dados, tanto dos consumidores (o quanto gastam, o que comem, 

frequência de ida à restaurantes, etc) quanto dos estabelecimentos (faturamento, 

ticket médio, tipo de público, etc). 

Além disso, o Cardápio Virtual visa otimizar o trabalho dos garçons (o garçom 

passa a agregar menos tarefas e pode atender com mais excelência e até mais 
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clientes), evitar transtornos (confusões de pedidos, confusões no momento de 

pagamento), aumentar as vendas (fotos e vídeos de produtos convencem muito mais 

do que textos apenas, além da possibilidade de dar destaque às promoções ou aos 

produtos mais caros), dar conforto e segurança aos clientes (informação do tempo 

que os pedidos irão demorar, possibilidade de consultar a conta de forma detalhada), 

fidelizar o cliente (através de estratégias no recurso digital), e também proporcionar 

entretenimento (internet, jogos e câmera no tablet). 

 

4.3. Processo de Design de IHC 
 

Os processos de design de IHC buscam atender e servir em primeiro lugar aos 

usuários e aos demais envolvidos (stakeholders), e não às tecnologias (BARBOSA; 

SILVA, 2010). É isso que será feito neste trecho. Tendo como ponto de partida um 

problema (as necessidades e oportunidades de melhoria na situação atual), a 

realização do processo de design (atividades de análise, síntese e avaliação) e no 

final, a chegada a uma solução (uma proposta de intervenção). 

 

4.3.1.   Levantamento da Situação Atual 
 

Através de entrevistas e pesquisas, virtuais e presenciais, com os grupos de 

interesse estabelecidos, foi possível ter um panorama bastante completo da 

experiência que as pessoas vivenciam nos dias de hoje em estabelecimentos como 

bares e restaurantes. Levantamentos estes realizados com foco em propostas de 

melhoria e que serão explicitados a seguir. 

 

4.3.1.1. Definição dos Stakeholders 
 

Foram definidos dois grupos principais de interessados. O primeiro é o grupo 

dos usuários finais, que podem oferecer sua visão de como as pessoas se sentem em 

restaurantes, o que às incomoda e sugestões de melhorias. Já o segundo grupo é o 

dos proprietários de estabelecimentos, que podem mostrar a realidade por trás do 

trabalho árduo que é gerir um restaurante, as principais dificuldades e empecilhos, o 
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que eles desejam que mude/melhore, e ainda o que eles acham que os clientes 

gostam ou desgostam. 

 

4.3.1.2. Pesquisa com Usuários Finais 
 

Foi realizada uma pesquisa através do Google Forms (GOOGLE FORMS, 

2017) que se encontra nos anexos deste TCC. A pesquisa foi estruturada em 

perguntas fechadas com a possibilidade do participante dissertar sobre as mesmas e 

sendo finalizada por uma questão totalmente aberta. A finalidade foi compreender 

melhor os hábitos, gostos e críticas dos consumidores. Essa pesquisa atingiu 61 

pessoas, número que para este estudo se mostrou satisfatório. Como resultado foram 

produzidos insights interessantes, que se transformaram em funcionalidades do 

produto, e que serão discutidos ao longo deste TCC. 

Um dos nossos ativos mais preciosos é o tempo, visto que todos temos apenas 

e tão somente 24 horas no dia. Não por acaso, as principais reclamações e situações 

que os clientes desejariam mudar, são situações onde o tempo deles é desperdiçado. 

A campeã das reclamações é a demora dos pedidos e também a falta de informações 

de quanto tempo irão demorar, além disso, demora em anotar o pedido e filas 

desagradam profundamente os consumidores. 

Outro ponto que desagrada o público de restaurantes e bares, e que na teoria 

deveria ser o básico, é a possibilidade para que haja uma boa compreensão dos 

produtos do cardápio. O cliente faz o pedido sem saber exatamente o que virá. Fotos, 

vídeos, uma bela descrição e o acesso à opinião dos outros fregueses que já 

experimentaram o prato seria uma ótima solução dada pelo Cardápio Virtual para esta 

questão. Uma alternativa extra, e ainda mais criativa, seria a possibilidade de 

personalizar o prato através da aplicação. 

As características e funcionalidades citadas, além de outras mais e de todo o 

conhecimento obtido com as pesquisas, foram organizados e transformados em 

requisitos funcionais do sistema que estão descritos no capítulo 4.3.4. 

 

4.3.1.3. Entrevista com Proprietários de Estabelecimentos 
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Foram realizadas entrevistas presenciais, em um formato semiestruturado, isto 

é, as perguntas não respeitavam sempre a ordem, algumas perguntas acabavam 

sendo criadas ao longo da própria entrevista, algumas dessas perguntas criadas 

entravam no roteiro definido para as próximas entrevistas. Como é possível perceber, 

o processo de entrevistas tinha bastante dinâmica, o que permitiu uma melhora do 

roteiro e da interação com os entrevistados a cada nova entrevista, e esse roteiro final 

se encontra nos anexos deste TCC. 

As entrevistas se deram no ambiente de trabalho dos entrevistados, isto é, os 

próprios restaurantes, tendo como objetivo entender a visão da situação (problemas, 

desafios, desejos, ideias, etc) pela ótica dos proprietários, visto que estes é que 

decidirão por investir ou não em uma ideia como o Cardápio Virtual, logo, agradá-los 

e fazê-los acreditar na proposta é fundamental. 

Ficou nítido que os donos dos estabelecimentos presam bastante pelo bem 

estar e transparência para com o cliente, além de uma relação próxima. É muito 

importante também um atendimento rápido e de qualidade. Filas são um problema 

grave, tanto para realizar pedidos, quanto para pagamentos. Receber muitos clientes, 

o que parece ser algo maravilhoso, se torna desastroso caso eles resolvam chegar de 

uma só vez. 

É interessante destacar uma descoberta das entrevistas que está diretamente 

ligada com a viabilidade financeira do Cardápio Virtual, que é o custo elevado para 

imprimir e reimprimir cardápios em papel e de boa qualidade, chegando à R$ 10 

000,00 (dez mil reais) ao todo em um dos restaurante entrevistados, que comporta 

menos de 100 pessoas. Essa elevada quantia faz com que sejam adotados cardápios 

de baixa qualidade ou que os cardápios sejam rasurados quando há alteração nos 

preços. 

Uma preocupação constante dos estabelecimentos é a de atrair a clientela. 

Logo, se o Cardápio Virtual ajudasse nessa função, e também ajudasse a fidelizar os 

clientes e a estimular o aumento do consumo (através de propagandas e promoções 

na mídia digital), seria algo fantástico. Além disso, a questão financeira é 

importantíssima para qualquer estabelecimento, portanto, fazer com que o cardápio 
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otimize o trabalho dos funcionários, gere mais receita e que seja uma solução barata, 

é fundamental para a viabilidade do projeto. 

Assim como no tópico anterior (4.3.1.2), as características e funcionalidades 

citadas, além de outras mais e de todo o conhecimento obtido com a fase das 

entrevistas, foram organizados e transformados em requisitos funcionais do sistema 

que estão descritos no capítulo 4.3.4. 

 

4.3.2.   Tópicos de Destaque 
 

Após as entrevistas, foram descobertos alguns pontos curiosos com relação ao 

produto ideal, isto é, insights sobre as necessidades dos diferentes perfis de usuários, 

que interfeririam bastante no layout como um todo do Cardápio Virtual e que podem 

vir a se tornar versões interessantes do produto. Lembrando que muitas das soluções 

e ideias aqui mencionadas não serão de fato implantadas, visto que o objetivo deste 

TCC é a construção de um MVP. 

 

a) Cardápio para Idosos ou Pessoas com Pouca Instrução 

Indivíduos de idade mais avançada, com pouca instrução ou apenas que não 

tenham muita familiaridade e aptidões para lidar com tecnologia, podem ter 

dificuldades em lidar com soluções tecnológicas, portanto, requerem uma atenção 

especial. Logo, a intenção é que todo cardápio virtual possua uma versão ultra 

simplificada para este público, onde o cardápio seria basicamente a digitalização de 

um cardápio físico. Esse versão simplificada do cardápio seria gerada 

automaticamente, com base nas informações do cardápio digital padrão do 

restaurante. 

 

b) Cardápio em Braile 

A acessibilidade é um item importante para a boa imagem de um 

estabelecimento como um bar ou restaurante. Em alguns casos vai além, é 

obrigatório, inclusive no cardápio. No município de São Paulo, é determinado por lei 
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(Lei nº 12.363, de 13 de junho de 1997) que estejam disponíveis cardápios impressos 

em "braille" em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares (SEBRAE, 2010). 

Um cardápio digital, com ferramentas de acessibilidade, como por exemplo a 

transcrição do cardápio em áudio, poderia solucionar esta questão sem acarretar 

nenhum gasto extra ao estabelecimento. Tornando a interação mais acessível, 

mesmo em lugares onde não vigoram leis para incentivar tal prática. 

 

c) Mostrar ou Não a Conta Final 

Foi levantado o debate pelos próprios usuários finais se seria positivo para o 

estabelecimento comercial mostrar em um cardápio virtual o valor total da conta do 

cliente em destaque. Esta abordagem poderia influenciar o cliente à consumir menos, 

por ver sua conta elevada. Ou, pelo contrário, poderia levar o consumidor a gastar 

mais, por ter pleno controle de quanto terá que pagar e até que valor pretende gastar.  

Não seria trivial a resposta para esta discussão, fatores como classe social, 

cultura, entre outros, podem fazer o resultado variar de acordo com o público 

estudado. Mas a realização de testes do tipo A/B com uma quantidade significativa de 

pessoas poderiam revelar dados concretos para uma situação específica, seria difícil 

generalizar. Com este tipo de abordagem, seria possível testar mostrar ou não a conta 

final para o cliente, ou ainda testar variações de como mostrar essa conta final: com 

as letras maiores ou menores, com cores mais chamativas ou mais discretas. 

Como o objetivo deste TCC não é ter uma grande quantidade de usuários reais, 

em situações cotidianas. Não será possível validar ou negar nenhuma dessas 

possibilidades. Porém, no geral, os donos de estabelecimentos preferem ser 

transparentes com os clientes. Logo, mostrar sempre o valor da conta final não é um 

problema, por isso, o protótipo do Cardápio Virtual adotou esta filosofia. 

 

4.3.3.   Análise de Ferramenta Semelhante 
 

A seguir a análise do software da Goomer (GOOMER, 2017), que se assemelha 

bastante com a proposta do software deste TCC. O Método de Avaliação por Inspeção 

utilizado é o Percurso Cognitivo, para que seja possível compreender as 
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características que se referem a facilidade de aprendizado. É importante destacar que 

os perfis de usuários de interesse são pessoas jovens com um conhecimento razoável 

de tecnologia e internet, ou seja, que estejam adaptadas a usar computador, 

smartphone, mídias sociais e e-commerces por exemplo. Além disso, foi definida uma 

tarefa que engloba um uso bem completo do sistema. 

 

Tarefa: fazer o pedido, selecionando e customizando os itens desejados. Em 

seguida, enviar pedido para a cozinha. 

 

Passos necessários para realizar a tarefa: 

1- Clicar em “Cardápio” na tela inicial do software. 

2- Clicar no botão “Adicionar” ao lado do hambúrguer. 

3- Clicar no botão do tipo radio na opção “Vegetariano”. 

4- Clicar no botão "Pular" na tela com o título "Turbine seu lanche!!!". 

5- Clicar em "Confirmar" na tela da quantidade de lanches do tipo em questão. 

6- Clicar em "Enviar Pedido" para que ele seja preparado. 

7- Clicar em "OK" na mensagem que avisa que o pedido foi entregue e começará 

a ser preparado. 
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Percurso Cognitivo 

 

1- Clicar em “Cardápio” na tela inicial do software. 

 
 

Figura 2: Tela Inicial do Software da Goomer. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois é bastante claro e intuitivo. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, por aprendizado prévio básico sobre como navegar por um aplicativo em um 

tablet. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 

Sim, pois o item de menu indica claramente para onde irá direcionar. 

 

 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de página. Página esta que é a do próximo item. 
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2- Clicar no botão “Adicionar” ao lado do hambúrguer. 

 
 

Figura 3: Cardápio do Software da Goomer. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois é bastante claro e intuitivo. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, por aprendizado prévio básico sobre como navegar por um aplicativo em um 

tablet, e também pela cor chamativa do botão. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 

Sim, pois o processo virtual segue o caminho que teria no mundo real. 

 

 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de página. Página esta que é a do próximo item. 
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3- Clicar no botão do tipo radio na opção “Vegetariano”. 

 
 

Figura 4: Customização de Pedido do Software da Goomer – Tela 1. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois é intuitivo e aparenta ser o único caminho possível na direção da 

conclusão da tarefa. Mas a falta de um botão do tipo “Avançar”, que fique 

bloqueado enquanto nenhum dos botões do tipo radio é selecionado, faz com que 

a tela fique levemente despadronizada, e pode incomodar o usuário de alguma 

forma. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, por estar explícita e não haver nenhum caminho alternativo (em direção a 

conclusão da tarefa) possível de forma aparente. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 

Sim, pois o processo é simples e claro, principalmente tendo como plano de fundo 

a experiência prévia do usuário. Além de que o layout e as informações da tela 

indicam muito bem o efeito esperado. 
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 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de página. Página esta que é a do próximo item. 

Além disso, a interface fornece na próxima tela informações do que foi escolhido 

nesta tela, indicando um efeito de continuidade. 

 

4- Clicar no botão "Pular" na tela com o título "Turbine seu lanche!!!". 

 
 

Figura 5: Customização de Pedido do Software da Goomer – Tela 2. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois, caso o usuário não deseje acrescentar nenhum adicional, o botão com 

o título “Pular” faz todo sentido. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, porque está explícita. O texto é sucinto e claro, e o botão é grande e em uma 

cor chamativa. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 



39 

 

 

Sim, pois o processo é simples e claro, então mesmo em um primeiro uso é bem 

fácil seguir o caminho correto da interação. 

 

 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de página. Página esta que é a do próximo item. 

 

5- Clicar em "Confirmar" na tela da quantidade de lanches do tipo em questão. 

 
 

Figura 6: Customização de Pedido do Software da Goomer – Tela 3. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois segue uma linha lógica de raciocínio. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, porque está explícita. O texto é sucinto e claro, e o botão é grande e em uma 

cor chamativa. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 
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Sim, pois o processo é simples e claro. 

 

 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de página. 

 

6- Clicar em "Enviar Pedido" para que ele seja preparado. 

 
 

Figura 7: Tela de Envio de Pedido do Software da Goomer. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois a interface indica bem o que deve ser feito. Ou não, o usuário pode 

selecionar muitos itens e acabar se esquecendo de enviar o pedido para preparo. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, porque está em destaque de forma clara e objetiva. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 

Sim, pois o processo é simples e claro. 
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 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe a mudança de telas. Tela esta que é a do próximo item, e 

que avisa o envio bem sucedido do pedido. 

 

7- Clicar em "OK" na mensagem que avisa que o pedido foi entregue e 

começará a ser preparado. 

 
 

Figura 8: Aviso de Pedido Enviado do Software da Goomer. 
 

 
 O usuário tentaria atingir o efeito correto? 

Sim, pois é bem claro. 

 

 O usuário perceberia que a ação correta está disponível? 

Sim, porque está explícita. O texto é sucinto e claro, e o botão é grande e em uma 

cor chamativa, além de ser a única opção na tela. 

 

 O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando 

atingir? 
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Sim, pois o processo é simples. 

 

 Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para 

concluir a tarefa? 

Sim, pois ele percebe que a tela, que era de aviso, foi fechada. 

 
 

4.3.4.   Requisitos 
 

Através das pesquisas e entrevistas foram definidos os requisitos funcionais do 

sistema, que serão destacados de forma segregada, um grupo contendo as principais 

funcionalidades destacadas pelos usuários finais e outro grupo com as principais 

funcionalidades destacas pelos proprietários de estabelecimentos. Além disso, 

também serão destacadas a seguir as metas de design. 

 

a) Metas de design 

 

1- Facilidade de uso e aprendizado: para que o usuário possa utilizar sem 

necessitar de ajuda e com um aprendizado das funcionalidades bastante 

acelerado. 

2- Software funcionando de forma fluida: deve responder muito bem aos 

comandos de toque do usuário no tablet, para que o indivíduo se sinta 

totalmente no controle e aproveite ao máximo a experiência, sem problemas 

como demoras para carregar, itens travando, etc. 

 

b) Destaques dos usuários finais 

Implementados 

1- Ver fotos e vídeos dos pratos. 

2- Descrição detalhada dos pratos. 

3- Visualizar tempo restante para a chegada do pedido. 

4- Pagamento no cartão de crédito pelo próprio cardápio virtual. 
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5- O gerente do estabelecimento deve poder editar o cardápio em tempo real (para, 

por exemplo, alterar preços ou retirar os produtos cujo ingrediente acabou). 

6- Os clientes devem poder avaliar os pratos com estrelas e comentários. 

7- Informação nutricional dos pratos. 

 

Outros (para versões futuras do software) 

1- Personalizar o pedido (acrescentar, remover ou trocar ingredientes). 

2- Buscar os pratos pelo ranking de estrelas, pelo nome ou pelos ingredientes. 

3- Reservar lugar no restaurante. Fazer o pedido inclusive, para que ao chegar ao 

local, o prato demore o mínimo possível. 

4- Análise das preferências de cada cliente. E com isto, poder enviar e-mails com 

promoções personalizadas, além de sugerir no próprio app do Cardápio Virtual 

pratos que o cliente talvez goste com base em suas últimas escolhas. 

5- Opção de chamar um garçom através do app. 

6- Opção que informe ao app que o cliente deseja propositalmente esperar um tempo 

maior que o necessário pelo pedido (o cliente está esperando um amigo por 

exemplo). 

7- Poder pedir o prato das crianças da mesa antes e dar menos prioridade para os 

pratos dos adultos. 

8- Ter a possibilidade de, pelo próprio Cardápio Virtual, convidar amigos para vir ao 

restaurante. E, caso eles venham, a pessoa que enviou o convite ganha um 

desconto. 

 

c) Destaques dos proprietários de estabelecimentos 

Implementados 

1- A impressão do pedido do cliente deve sair direto na cozinha (isto economizaria 

muito tempo). 

2- Mostrar as promoções do restaurante no app. 

3- Mostrar cada produto comprado no app para o cliente, para ele não achar que 

foram acrescentados itens à sua conta. 

 

Outros (para versões futuras do software) 
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1- Deve haver uma versão simplificada do cardápio, para pessoas idosas ou leigas. 

Semelhante à um livro no tablet, onde a pessoa só precisa passar para o lado. 

2- Permitir a busca de um prato sem determinado ingrediente (camarão por exemplo). 

3- Deve ser possível realizar reservas de mesas. 

4- Fazer o pedido e agendar a hora de chegada ao restaurante. 

 

d) Requisitos funcionais mais solicitados 

São destacados a seguir os requisitos mais lembrados durante as pesquisas, por 

isso deveriam receber profunda atenção em versões futuras do Cardápio Virtual que 

possam vir a ser implantadas. 

 

1- Personalizar pratos: 77% 

2- Informação de quanto tempo o pedido irá demorar: 75% 

3- Pagamento da conta pelo próprio tablet: 73% 

4- Fotos e vídeos dos pratos: 57% 

 

4.3.4.1. Modelo de Tarefas  
 

A seguir duas tarefas chave da aplicação, “Fazer Pedido” e “Pagar Conta”. 

 

 

Figura 9: Modelo de Tarefas – Fazer Pedido. 
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Figura 10: Modelo de Tarefas – Pagar Conta. 
 
 
 

4.3.5.   Apresentação do Produto 
 

Serão utilizados cenários para apresentar a solução do Cardápio Virtual de uma 

forma bastante compreensível e em linguagem natural. O objetivo é evidenciar 

potenciais situações problema no dia a dia, e o quão benéfica a solução proposta 

neste TCC pode ser. Além disso, também é exibido protótipo do Cardápio Virtual, com 

as principais telas e funcionalidades. 

 

4.3.5.1. Personas 
 

Aqui são definidos 2 tipos de personas, com seus hábitos, gostos, idades, etc. 

A característica mais forte que as distingue é a familiaridade com tecnologia. 

 

Persona 1 – Pessoa com boa familiaridade com tecnologia 
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Lucas é universitário, tem 20 anos, é um jovem de classe alta e entende de 

tecnologia, assim como a maioria de seus amigos de mesma idade. Ele possui um 

smartphone e o utiliza com frequência, assim como outras ferramentas tecnológicas 

como notebook e tablet, tendo assim uma boa experiência no uso de gadgets. Não se 

considera nenhum aficionado por tecnologia, mas se familiariza rapidamente com 

qualquer novidade. 

O jovem frequenta bastante os restaurantes de sua cidade, o Rio de Janeiro. 

Mas detesta quando vai em algum restaurante novo e fica confuso na hora da escolha 

dos pratos, pois se preocupa muito com a saúde e gosta de saber exatamente o que 

come, ingrediente por ingrediente. Lucas também é um pouco impaciente, se 

incomoda bastante quando seu pedido demora e ele não faz ideia de mais quanto 

tempo irá demorar. Além disso, como mora em uma grande cidade, com frequência 

os restaurantes em que vai estão cheios e isso faz com que ele perca um tempo 

enorme esperando o garçom vir anotar o pedido e trazer a conta. 

 

Persona 2 – Pessoa com baixa familiaridade com tecnologia 

 

João mora no Rio de Janeiro, é um empreendedor de 60 anos, iniciante no uso 

de tecnologias, mas sabe que isso é fundamental nos dias atuais. Ele faz uso regular 

do WhatsApp (WHATSAPP, 2017) para falar com seus familiares por exemplo. Isso 

porque acha um aplicativo fácil de utilizar. João as vezes não compreende como usar 

outros apps, acha complicado encontrar os caminhos para atingir seus objetivos, às 

vezes não compreende o significado dos ícones e nem vocabulários em inglês, por 

isso evita usá-los. No entanto, João utilizaria outras tecnologias que fossem de fácil 

aprendizado, em que a interação fosse baseada em mensagens claras e objetivas de 
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como proceder. João tem facilidade, por exemplo, com o formato das aplicações dos 

caixas eletrônicos dos bancos.  

João também possui alguns problemas em seu restaurante, e acredita que 

poderia resolvê-los de alguma forma através da tecnologia. Como por exemplo, o fato 

dos clientes não conhecerem muito bem os pratos novos que acrescenta no cardápio 

toda semana, os custos altíssimos com impressões de novos cardápios sempre que 

faz modificações, e erros nas contas dos clientes por parte de alguns garçons 

displicentes.  

O empreendedor gostaria de alguma solução tecnológica que permitisse 

alterações sempre que desejasse. Gostaria também de uma maneira de evitar erros 

nas contas, e que o pedido pudesse ir mais rápido da mesa do cliente à cozinha, isso 

iria economizar muito tempo no preparo das refeições. E o principal é que qualquer 

nova solução para seu negócio seja simples, à ponto dele, com toda sua inexperiência 

digital, também conseguir utilizar.    

 

4.3.5.2. Cenários de Interação 
 

Seguindo a linha de raciocínio das personas, estão definidos aqui 2 tipos de 

cenários de interação, e sua principal característica para distinção é a familiaridade 

com tecnologia. 

 

Cenário de Interação 1 – Pessoa com boa familiaridade com tecnologia 

 

Lucas tem uma boa condição financeira e costuma sair com frequência para 

comer. Ele saiu para um restaurante novo com sua namorada, o que às vezes gera 
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alguns problemas, já que ela é alérgica à glúten, e nem sempre é fácil encontrar algum 

prato que ela pode comer. Além disso, o rapaz tem uma forte alergia a camarão, então 

ele precisa sempre se assegurar quanto aos ingredientes que estão nos pratos que 

pede. 

O restaurante escolhido pelo casal tinha um Cardápio Virtual, que era uma 

versão digital em um tablet dos cardápios comuns de papel. Foi a primeira vez que 

ambos viram algo do tipo, e ficaram curiosos com a proposta. Eles adoraram a solução 

tecnológica, pois permitiu que ambos escolhessem pratos dentro de suas restrições 

alimentares, já que cada prato tinha uma indicação clara dos ingredientes e dos tipos 

de alergia que poderia despertar. Além disso, os pedidos chegaram muito 

rapidamente, pois iam direto dos tablets para a cozinha do estabelecimento. E por fim, 

evitaram filas na hora de pagar, realizando o pagamento por cartão de crédito no 

próprio tablet. 

 

Cenário de Interação 2 – Pessoa com baixa familiaridade com tecnologia 

 

João é um empreendedor experiente, mas apenas um iniciante no uso de 

tecnologias. O senhor implantou um sistema de Cardápio Virtual em seu restaurante, 

e ficou satisfeitíssimo. Primeiro porque pode alterar à vontade os preços, pratos e 

ingredientes de seu cardápio com gasto zero, o que antes acarretava em gastos 

enormes com impressões. Em segundo lugar, porque agora os pedidos vão direto da 

mesa dos clientes para a cozinha, o que acelera o preparo, e evita que os clientes 

fiquem esperando por muito tempo. E em terceiro lugar, porque agora não há mais 

confusões com trocas de pratos ou no momento de pagar, o que era recorrente 

quando o estabelecimento estava cheio e com mesas com muitas pessoas. 
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João também notou um aumento nas vendas por 3 motivos principais. O 

primeiro motivo é porque consegue dar destaque aos pratos e promoções que deseja 

no Cardápio Virtual. O segundo motivo é porque seu restaurante hightech virou uma 

referência na região. E o terceiro motivo é porque as fotos e os vídeos dos pratos 

despertam a curiosidade dos clientes, que acabam consumindo mais do que o normal. 

Além disso, o Cardápio Virtual tem uma versão “ultra simples”, que é ainda mais 

fácil do que a versão padrão do cardápio. É como se fosse um e-book com os pratos 

e as fotos dos mesmos. O que para João se tornou o ponto chave dessa solução 

tecnológica em seu restaurante, visto que até ele, com toda sua inexperiência digital, 

consegue mexer muito bem, e seus clientes mais idosos ou leigos também se sentem 

confortáveis utilizando essa versão mais simplificada. 

4.3.5.3. Protótipo 
 

 

Figura 11: Destaques - Cardápio Virtual. 
 

A tela é dividida basicamente em duas partes. A primeira parte é o menu à 

esquerda, que foi planejado para facilitar a navegação pelo cardápio e, futuramente, 

mostrar informações de destaque, como por exemplo o tempo que falta para o pedido 

chegar à mesa do cliente. Já a segunda parte, é basicamente o corpo do cardápio, 

isto é, onde são exibidos os pratos, banners com as promoções do estabelecimento, 

onde o usuário seleciona os pedidos, etc. 
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Os itens “Destaques”, “Hambúrgueres”, “Bebidas”, “Acompanhamentos”, 

“Molhos” e a captura de e-mails, ficam todos em uma página, no estilo de navegação 

onepage, isto é, quando o usuário clica em algum desses itens no menu a página 

apenas rola, para cima ou para baixo, até o item em questão. Isso faz com que hajam 

menos trocas de páginas, o que torna a interação mais fluida. 

Em “Destaques” são mostrados os produtos em promoção, ou os produtos que 

o dono do estabelecimento deseja dar mais visibilidade, ou ainda podem ser exibidas 

propagandas de estabelecimentos parceiros. 

 

 

Figura 12: Bebidas - Cardápio Virtual. 
 

Em “Hambúrgueres”, “Bebidas”, “Acompanhamentos” e “Molhos” são 

mostrados os itens referentes a esses títulos. 
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Figura 13: Captura de E-mail - Cardápio Virtual. 
 

No fim da página inicial do sistema existe uma captura de e-mails, que estimula 

os usuários a passarem seus contatos em troca de promoções, o que é ótimo para 

fidelizar os clientes. 

 

 

Figura 14: Detalhes do Produto - Cardápio Virtual. 
 

Ao clicar em um produto na tela principal do software é exibida uma tela por 

cima de tudo, com informações detalhadas do item desejado, como seus ingredientes 

e alergênicos, além da quantidade. Nessa tela é possível adicionar o item desejado 

ao pedido que será enviado à cozinha. 
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Figura 15: Finalizar Pedido - Cardápio Virtual. 
 

Na página “Finalizar Pedido” é possível remover itens do pedido, aumentar a 

quantidade desejada desses itens, conseguir descontos através de algum cupom 

(para que o usuário saiba exatamente o quanto vai pagar antes mesmo de pedir). Por 

fim, após estar satisfeito com os itens na lista do pedido, basta clicar no botão “Enviar 

Pedido Atualizado à Cozinha Agora!”. Logo após, uma mensagem será exibida abaixo 

avisando que o pedido está sendo preparado e o tempo previsto (lembrando que o 

tempo previsto é um valor fixo e meramente ilustrativo neste protótipo). 
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Figura 16: Pagar Conta - Cardápio Virtual. 
 

Na página “Pagar Conta” é possível adicionar um cupom de desconto, caso não 

tenha sido adicionado na tela anterior. Antes de ser possível pagar a conta, é 

necessário preencher os campos “Nome”, “Sobrenome” e “Endereço de e-mail”. Além 

de ser possível preencher o campo “Telefone” e o campo referente as “Notas sobre o 

serviço”, campo este que deve receber feedbacks, críticas e elogios sobre o 

estabelecimento como um todo. É importante lembrar que também é possível pagar a 

conta diretamente no caixa, basta selecionar o botão do tipo radio “Pagamento 

diretamente no caixa” e finalizar o pedido. 
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5. AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

Além da utilização da avaliação por inspeção para melhorar o projeto do 

software e da construção de um MVP, é importantíssimo ouvir a opinião dos usuários 

finais para nortear os rumos do projeto atual e de futuras e constantes melhorias. Visto 

que, para que o produto de software se consolide e se torne um grande sucesso é 

fundamental a aprovação das pessoas que o utilizam no dia a dia. 

 

5.1. Método de avaliação de IHC  
 

Historicamente, o Teste de Usabilidade tem sido empregado para obter 

sobretudo resultados quantitativos, tais como: testar hipóteses, descobrir tendências, 

comparar soluções alternativas e verificar se o sistema atingiu determinadas metas 

de usabilidade. Para esse tipo de análise, geralmente são utilizadas tabelas e gráficos, 

e calculadas médias, porcentagens e qualquer outro indicador relevante. Porém, mais 

recentemente, o Teste de Usabilidade também tem sido empregado para fornecer 

resultados qualitativos (RUBIN e CHISNELL, 2008; KUNIAVSKY, 2003). 

Por isso, foi escolhido o Teste de Usabilidade como método de avaliação, que 

se dá através da observação. O que possibilita o entendimento de como ocorre a 

interação dos usuários com uma das primeiras versões do Cardápio Virtual, se os 

usuários compreendem quais são os caminhos corretos para executar as tarefas, 

quais as características limitantes e defeitos do software, quais os reais anseios dos 

usuários durante o uso, além de insights por parte do avaliador do processo em 

questão, e de sugestões de melhorias por parte dos próprios usuários finais. 

 

5.2. Perfil dos Participantes 
 

Foram selecionados 3 homens, com idades entre 20 e 24 anos, universitários, 

de cursos distintos (Administração, Direito e Ciência da Computação) e com um 

conhecimento no mínimo básico de tecnologia. Para os fins do estudo, e buscando 
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uma análise qualitativa e preliminar da situação, o número de participantes se mostrou 

razoável. 

 

5.3. Preparação 
 

Foi necessária uma estrutura bastante simples para a realização desta análise, 

apenas um notebook com acesso à uma internet estável. Foram definidas as 

atividades que os usuários teriam que realizar, além das metas de design a serem 

atingidas. Em todo momento o avaliador estava junto dos voluntários, em silêncio, 

apenas para perceber com riqueza de detalhes todos os aspectos da interação entre 

os indivíduos e o software. 

As atividades propostas aos usuários foram: selecionar um prato, customizá-lo 

com as opções já disponíveis (e que futuramente se tornarão cada vez mais flexíveis) 

e enviar o pedido à cozinha. Além disso, as metas de design eram duas. A primeira 

era que o produto de software funcionasse de forma fluida, isto é, que respondesse 

muito bem aos comandos de toque do usuário. Já a segunda meta de design era que 

o produto fosse simples, para que o usuário pudesse utilizar sem necessitar de ajuda, 

e com um aprendizado das funcionalidades bastante acelerado. 

 

5.4. Execução 
 

Os usuários estavam cientes das atividades que deveriam realizar e tiveram 

livre acesso ao software do Cardápio Virtual. Tiveram todas suas movimentações 

observadas pelo avaliador. Além das atividades propostas, os usuários também 

puderam navegar pelo software para conhecê-lo e emitirem bons e construtivos 

feedbacks. 

 

5.5. Análise dos Resultados  
 

Através das observações do avaliador e dos próprios relatos dos usuários foi 

possível chegar à resultados bastante interessantes. Também é importante citar que 

as metas de design foram atingidas parcialmente. Quanto a facilidade de uso e 
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aprendizado os usuários ficaram satisfeitos, conseguiram mexer na ferramenta sem 

ajuda mesmo na primeira vez, deram apenas algumas dicas para melhorar ainda mais 

o software nesse aspecto. Já quanto ao fato de o software estar funcionando de forma 

fluida, o que incomodou os usuários foi quando era necessário algum tipo de troca de 

tela ou abertura de um grande pop up, pois o software estava pesado e isso fazia com 

que houvessem demoras incômodas no acesso ao servidor. A melhor alternativa para 

a solução deste problema é construir as novas versões do cardápio em plataformas 

de aplicativos (Android e iOS), pois assim o processamento dos próprios dispositivos 

cuida dessa questão, já que o software ficaria instalado nos aparelhos. 

Os usuários comentaram sobre os títulos e posições de alguns links e botões, 

questões estas foram prontamente corrigidas para tornar mais intuitivas as tarefas que 

precisam ser realizadas. Além disso, eles deram muitas sugestões de melhorias que 

assemelham-se bastante com aquelas que já haviam sido mapeadas nas etapas em 

que foram realizados questionários e entrevistas com stakeholders e que já se 

encontram no capítulo 4.3.4. 

O exemplo a seguir serve para evidenciar as mudanças que foram realizadas 

a partir das conclusões do Teste de Usabilidade, mudanças estas bastante simples, 

porém pontuais para a boa interpretação do projeto de design criado. Neste caso, o 

que está dentro do retângula amarelo, que estava anteriormente no topo da tela, foi 

trazido para a parte de baixo, o que pode parecer trivial, mas que faz toda a diferença 

na percepção dos elementos da tela por parte do usuário. 

 

 
 

Figura 17: Elemento alterado devido ao Teste de Usabilidade. 
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5.6. Conclusões do Estudo  
 

Ao fim deste estudo fica clara a importância de analisar várias perspectivas 

quando o assunto é a criação de um aplicativo ou de uma ferramenta inovadora. 

Desde a análise de mercado (se o nicho em questão está favorável ou não), passando 

por um levantamento dos concorrentes diretos ou indiretos, isto é, neste caso são os 

aplicativos similares, analisando o que os concorrentes fazem de correto e em que 

poderiam melhorar (como este TCC se refere à aspectos técnicos apenas, e não a um 

business plan como um todo, essa análise se refere às avaliações heurísticas), não 

esquecendo da importância de ouvir os stakeholders, tanto para que os mesmos 

expliquem o que desejam, quanto para que avaliem os resultados obtidos e as 

constantes melhorias. 

Além disso, é válido destacar uma importante informação obtida durante a fase 

de entrevistas, onde um total de 64% das pessoas que responderam ao questionário 

do Google Forms (GOOGLE FORMS, 2017) (61 pessoas ao todo), nunca ou 

raramente pedem comida através de aplicativos (onde um dos maiores players do 

Brasil é o iFood). Confira na figura a seguir. 

 

 
 

Figura 18: Hábitos dos usuários ao pedir comida. 
 

Portanto, em um mercado que se mostra em constante expansão como citado 

no capítulo 1 (o que facilita o encorajamento à implantação de melhorias e 

diferenciais), e pela crescente presença das mais variadas formas de tecnologia no 
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dia a dia das pessoas, conclui-se que há espaço para soluções que facilitem as 

relações entre usuários, donos e funcionários de estabelecimentos como bares e 

restaurantes. Sejam essas soluções os aplicativos, para serem utilizados em qualquer 

lugar, ou ainda versões aprimoradas e mais econômicas do que as opções 

tecnológicas disponíveis no mercado atualmente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo deste TCC era chegar à um MVP de uma aplicação de Cardápio 

Virtual, utilizando técnicas e conceitos de IHC durante todos os processos, e 

documentando-os aqui. Acredita-se que a meta foi perseguida, e que fica bem clara 

uma linha de raciocínio que pode ser utilizada para criar outras aplicações, utilizando-

se para tal, metodologia, pesquisa científica e conceitos bem definidos e com 

fundamentação teórica. Além disso, visto que está bastante em voga o tema de 

criação de apps, se mostra interessante apresentar a importância de seguir 

metodologias em um processo tão complexo e sujeito a erros. 

Também é interessante destacar o paralelo que se faz entre duas áreas de 

atuação neste TCC, isto é, o estudo em questão visa a criação de uma solução 

tecnológica com foco empresarial e não algo acadêmico, porém, são utilizados 

conceitos e métodos científicos para direcionar todo o processo de construção. Isso 

mostra o quão benéfica pode ser essa relação mais próxima entre essas duas áreas 

para que sejam alcançados melhores resultados nos produtos finais. 

Seria muito interessante que trabalhos futuros investigassem em produção, no 

ambiente dos restaurantes, o impacto que a solução do Cardápio Virtual gera, se esse 

impacto varia de acordo com o tipo de estabelecimento, se varia de acordo com a 

idade ou classe social do público, se os lucros realmente são potencializados graças 

aos recursos de atratividade que a ferramenta proporciona. 

Além disso, seria muito interessante verificar o quanto uma ferramenta como a 

que é discutida nesta monografia mexeria com a lógica de um restaurante, se ela iria 

realmente ajudar no trabalho dos garçons, ou ainda se seria tão eficiente a ponto de 

acabar substituindo os mesmos, tornando-se um garçom virtual, gerando com isso 

perda de empregos. 

Por fim, como mostram as conclusões do capítulo anterior e deste capítulo, 

abrem-se portas para estudos e desenvolvimentos relacionados com as discussões 

feitas aqui e com as oportunidades que foram evidenciadas nesse nicho de bares e 

restaurantes. Além disso, um dos objetivos já mencionados neste TCC, é que o MVP 

desenvolvido possa evoluir para uma versão que seja realmente implantada em um 
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estabelecimento, e talvez até se torne um aplicativo, para fazer com que a ideia do 

Cardápio Virtual vire um negócio que possa ser escalável. 

 

 

 

  



61 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDERSON, E.W.; FORNELL, C.; LEHMANN, D.R. Customer Satisfaction, Market Share, 
and Profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, v. 58, n. 3, p. 53-66, Jul. 
1994. 
 
BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da. Interação Humano-Computador. [S.l.]: Elsevier 
Editora Ltda., 2010. ISBN 978-85-352-3418-3. 
 
BELK, R. W. Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, v.15 n.2, 
1988, p. 139-168. 
 
BEI, L.; CHIAO,Y. An Integrated Model for the Effects of Perceived Product, Perceived 
Service Quality, and Perceived Price Fairness on Consumer Satisfaction and Loyalty. Journal 
of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, v. 14, p.125-140, 2001. 
 
CHEN, I.J.; GUPTA,A.; ROM, W. A study of price and quality in service operations. 
International Journal of Service Industry Management, v. 5, n. 2, p. 23-33, 1994. 
 
CSIKSZENTMIHALYI, M.: Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: 
Harper, 1990. 
 
FORBES. Mesmo com crise, setor de alimentação continua a crescer no Brasil. 2015. 
Disponível em: <http://www.forbes.com.br/negocios/2015/06/mesmo-com-crise-setor-de-
alimentacao-continua-a-crescer-no-brasil/>. Acesso em: 09/07/2017. 
 
G1 ECONOMIA. McDonald's lança restaurante com totens de autoatendimento e pedidos 
customizados no Brasil. 2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/mcdonalds-lanca-restaurante-com-toten-de-
autoatendimento-e-pedidos-customizados-no-brasil.ghtml>. Acesso em: 10/08/2017. 
 
G1 TECNOLOGIA. Restaurantes adotam sistemas de cardápio eletrônico. 2008. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL312540-6174,00-
RESTAURANTES+ADOTAM+SISTEMAS+DE+CARDAPIO+ELETRONICO.html>. 
Acesso em: 23/09/2017.  
 
GIANESI, I. G. N.; CORRÊA, H.L. Administração Estratégica de Serviços: operações para 
a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994. 233 p. 
 
GOOGLE FORMS. 2017. Disponível em: <https://www.google.com/forms/about/>. 
 
GOOMER. 2017. Disponível em: < https://goomer.com.br/>. 



62 

 

 

 
HARTSON, Rex; PARDHA, Pyla S. The Ux Book. Process and guidelines for ensuring a 
quality user experience. Waltham: Elsevier, 2012. 
 
HEKKERT, P. Design Aesthetics: Principles of Pleasure in Product Design. Psychology 
Science, 48, 2006, p.157-172. 
 
ISO. ISO 25010 Systems and software engineering – Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE). [S.l.], 2011. Disponível em: 
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-1:v1:en>. 
 
JÄÄSKÖ, V., MATTELMÄKI, T. & YLIRISKU, S. The Scene of Experiences. In: 
Proceedings of the Good, the Bad & the Irrelevant – the user and the future of information 
and communication Technologies. COST269 conference, Helsinki, Finland: COST & 
Medialab UIAH, 2003, p. 341-345. 
 
JORDAN, Patrick W. Designing Pleasurable Products: An Introduction to the New Human 
Factors. London: Taylor & Francis, 2000. 
 
KUNIAVSKY, M. Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to User Research. 
San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. 
 
MUGGE, R., SCHOORMANS, J.P.L., SCHIFFERSTEIN, H.N.J. Design strategies to 
postpone consumers' product replacement: The value of a strong person-product relationship. 
The Design Journal, v.8, n.2, 2005, p. 38-48. 
 
NIELSEN, J. Usability Engineering. New York, NY: Academic Press, 1993. 
 
OLIVEIRA, R.; LIMEIRA, C.; SANTA-ROSA, J. A Experiência do Usuário no Processo 
Evolutivo do Design. Gramado, 2014. 
 
PARSA, H. G.; SELF, J. T.; NJITE, D.; KING, T. Why restaurants fail. Cornell Hotel and 
Restaurants Administration Quarterly, v. 46, n. 3, p.304 – 323, 2005. 
 
PINE, B. Joseph; GILMORE, James H. Welcome To The Experience Economy, Harvard 
Business School Review. 1998. 
 
PREECE, Jeniffer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da 
interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
RUBIN, J. & CHISNELL, D. Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and 
Conduct Eff ective Tests, 2a edição. Indianapolis, IN: Wiley Publishing, Inc., 2008. 
 
RUSSO, B.; HEKKERT, P. Sobre Amar um Produto: os Princípios Fundamentais. Delft, 



63 

 

 

Holanda. 2008. 
 
SANTA-ROSA, José Guilherme; MORAES, Anamaria de. Avaliação e projeto no design de 
interfaces. Teresópolis, RJ: 2AB, 2012. 
 
SEBRAE. Estudo de Mercado do Setor de Bares e Restaurantes. 2012. Disponível em: 
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/97088
55d4feabaf2ab182a45d3736dee/$File/4498.pdf>. Acesso em: 09/07/2017. 
 
SEBRAE NACIONAL. Bares e restaurantes: um setor em expansão. 2017. Disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-
expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 01/10/2017. 
 
STEWART, S. Objects of desire. Part I: The Souvenir, On Longing: Narratives of the 
Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durham, NC: Duke University Press, 
1993 p. 132-151. 
 
TINOCO, M.; RIBEIRO, J. Estudo qualitativo dos principais atributos que determinam a 
percepção de qualidade e de preço dos consumidores de restaurantes a la carte. São Carlos, 
SP, Brasil. 2008. 
 
WALL, E.A.; BERRY, L. The combined effects of the physical environment and employee 
behavior on customer perception of restaurant service quality. Cornell Hotel and Restaurant 
Administration Quarterly, v. 48, n. 1, p.59 – 69, 2007. 
 
WHASTAPP. 2017. Disponível em: <https://web.whatsapp.com/>. 
 
WORDPRESS. 2017. Disponível em: <https://br.wordpress.org/>. 

 

  



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS OU APÊNDICE 

  



65 

 

 

 

Figura 19: Pesquisa Realizada com Usuários Finais pelo Google Forms – 
Página 1 
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Figura 20: Pesquisa Realizada com Usuários Finais pelo Google Forms – 
Página 2 
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Figura 21: Pesquisa Realizada com Usuários Finais pelo Google Forms – 
Página 3 
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Figura 22: Pesquisa Realizada com Usuários Finais pelo Google Forms – 
Página 4 
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Figura 23: Pesquisa Realizada com Usuários Finais pelo Google Forms – 
Página 5 
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Figura 24: Roteiro das Entrevistas com Proprietários de Estabelecimentos – 
Página 1 
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Figura 25: Roteiro das Entrevistas com Proprietários de Estabelecimentos – 
Página 2 
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Figura 26: Termo de Consentimento para as Pesquisas e Entrevistas 
Realizadas 

 


