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MARKETING EXPERIMENTAL 

Um estudo de múltiplos casos em hamburguerias da região sul fluminense 

 

EXPERIMENTAL MARKETING 

A multi-case study on hamburgers from the southern region of Rio de Janeiro 

 

RESUMO 

O artigo trata a respeito da aplicação do Marketing Experimental na percepção sensorial dos 

clientes por meio de um estudo qualitativo de múltiplos casos em três hamburguerias da 

Região Sul Fluminense. O levantamento dos dados primários realizou-se através de 

entrevistas com gestores e aplicação da técnica de observação do cliente oculto, visando 

identificar se os gestores detém o conhecimento técnico a respeito; promovem uma 

experiência diferenciada; julgam essa experiência como vantagem competitiva e se aplicam 

em seus estabelecimentos. Concluiu-se que eles não possuem conhecimento técnico 

específico, mas buscam promover uma experiência diferenciada que seja fonte de vantagem 

competitiva. 

Palavras-chave: Clientes; Experiência; Marketing Experimental; Serviços; Vantagem 

Competitiva. 

ABSTRACT 

This article deals with the application of Experimental Marketing in the sensory perception of 

the  clients through a qualitative study of multiple cases in three hamburgers of the South 

Fluminense Region. The primary data were collected through interviews with managers, as 

well as the application of the occult client observation technique, in order to identify if 

managers know the technical knowledge about them; promote a differentiated experience; 

They judge this experience as a competitive advantage and apply to their establishments. It 

was concluded that they do not have specific technical knowledge, but seek to promote a 

differentiated experience that is the source of competitive advantage. 

Key-words: Customers; Experience; Experiential Marketing; Services; Competitive 

Advantage. 

RESUMEN 

El artículo trata sobre la aplicación de la comercialización experimental percepción de los 

clientes a través de un estudio de casos múltiples en tres hamburguesas cualitativos del 

Fluminense Sur. Hemos llevado a cabo un estudio de los datos primarios a través de 

entrevistas con los gerentes, además de la aplicación de la técnica de observación del cliente 

oculto, para identificar si los gerentes tienen el conocimiento técnico acerca; fomentar una 

experiencia diferenciada; pensar en esta experiencia como una ventaja competitiva y aplicar 

en sus establecimientos. Se concluyó que no tienen conocimientos técnicos específicos, 

buscando siempre proporcionar una experiencia diferenciada, como una fuente de ventaja 

competitiva. 

Palabras clave: Clientes; La experiencia; Comercialización Experimental; Servicios; Ventaja 

Competitiva. 



1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução da tecnologia, a partir dos anos 90, juntamente com o avanço da 

globalização, acarretou em diversas mudanças ao possibilitar a disseminação de informações 

e diversificação dos canais de distribuição e comunicação, promovendo consequências, 

inclusive, no ambiente de Marketing e nos consumidores. Uma economia globalizada, de 

acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), “é aquela na qual bens, serviços, pessoas, 

habilidades e ideias cruzam livremente a fronteira geográfica”. A queda dessas fronteiras leva 

à queda da fidelidade dos consumidores para com as empresas, contribuindo para a mudança 

do perfil dos mesmos. Segundo Las Casas (2012, p. 5), “os clientes estão tornando-se cada 

vez mais sofisticados” e “na área de serviços, o nível e insatisfação é ainda maior, pois, em 

virtude de serem raros os bons profissionais prestadores de serviços, a área apresenta grandes 

oportunidades e desafios”.  

Lewis e Bridges (2004) afirmam que a mudança no perfil dos consumidores afetou 

seus pensamentos e opiniões, além da percepção e compreensão de seus desejos. Tal mudança 

está relacionada à falta de tempo e à crescente necessidade de envolvimento racional e 

emocional dos consumidores com o que consomem, que ocorre a partir do momento em que a 

disponibilidade e variedade de produtos e serviços oferecidos no mercado crescem 

exponencialmente e, com isso, a experiência passa a ser determinante para a tomada de 

decisão na hora da compra. Os autores afirmam que esse novo perfil possui atos de compra 

diferentes dos perfis anteriores, exibindo um estilo de consumo distinto. 

Schmitt e Simonson (2000) apontam que o sucesso das empresas passa a estar atrelado 

à forma e à intensidade com que atenderão às experiências desejadas pelos clientes. Para isso, 

utilizam meios tecnológicos, a força da marca e a comunicação, a fim de proporcionar um 

momento inesquecível para os consumidores durante o ato da compra que, posteriormente, 

será associado diretamente à marca que viabilizou tal experiência. Nesse contexto, Blessa 

(2011) aponta o surgimento do Marketing Experimental como uma nova perspectiva acerca 

dos conceitos de Marketing, centrando-se nas experiências física e emocional dos 

consumidores que, segundo Schmitt (2000), tem como foco e objetivo proporcionar uma 

atmosfera que promova uma experiência que gere valores sensoriais, emocionais, cognitivos, 

comportamentais e de identificação, que substituam os valores funcionais. O autor acrescenta 

ainda que, para otimizar essa relação, as empresas devem oferecer propostas que vão ao 

encontro das expectativas e comportamento de seu público-alvo, elevando o percentual de 

venda dos seus produtos e serviços no ambiente competitivo. Assim, o Marketing 



Experimental explora os sentidos e os sentimentos, focando no comportamento e nas relações 

que estabelecem durante o ato da compra para que a marca não seja apenas o identificador de 

um produto ou serviço, mas uma fornecedora de experiência. Experiências estas que não estão 

fundamentadas nas características e benefícios do produto ou serviço, mas no estado 

emocional que o cliente se encontra momento da compra (BLESSA, 2011).  

Este estudo foca o Marketing Experimental como uma ferramenta estratégica utilizada 

por empreendedores que buscam um diferencial no atendimento de seus consumidores, frente 

aos concorrentes. A fim de analisar a aplicação dos conceitos dessa teoria, foram escolhidas 

três hamburguerias da região Sul Fluminense – Sr. Duíche, Youburguer e Dedo de Moça – 

que trabalham com hambúrgueres diferenciados. Os estabelecimentos foram selecionados por 

possuírem atributos inovadores e apresentarem serviços relativamente novos no ramo de 

hambúrgueres que, na atualidade, são representados por modelos de fast-foods. 

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo estudar e verificar se os gestores: 1) 

conhecem os conceitos de Marketing e Marketing Experimental; 2) buscam promover uma 

experiência diferenciada nos estabelecimentos; 3) entendem e julgam essa experiência como 

uma vantagem competitiva frente aos concorrentes; e 4) aplicam na prática, de fato, em seus 

estabelecimentos. Após esses esclarecimentos, tornou-se possível analisar a importância e 

aplicabilidade desse novo conceito de Marketing dentro do contexto organizacional. As 

informações foram obtidas através de entrevistas com os gestores de cada estabelecimento e 

por meio de uma pesquisa de Marketing utilizando a técnica de cliente oculto. 

O Marketing Experimental é um tema recente e pouco explorado, dado que é uma 

perspectiva nova que emergiu com a mudança do perfil dos consumidores. Dessa forma, o 

artigo torna-se relevante ao levantar e expor informações a respeito das práticas utilizadas 

pelos empreendedores, bem como a importância dessa nova visão para os mesmos - tanto na 

captação quanto na fidelização dos clientes. Sendo assim, a importância do tema ultrapassa as 

barreiras acadêmicas, pois visa auxiliar os gestores sobre essa nova vertente do Marketing e 

contribuir para o progresso desse tema que tem se tornado relevante no âmbito empresarial. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Marketing de Serviços 

 

De acordo com Las Casas (2012, p. 1), “o setor de serviços vem se desenvolvendo 

gradativamente, hoje representando expressiva parcela da economia”. O autor afirma ainda 



que “quanto mais avançada a nação, maior a importância do setor de serviços em sua 

economia. Entre as causas disso, destaca-se o maior poder aquisitivo da população, que 

permite que as tarefas rotineiras mais entediosas sejam transferidas a terceiros” (LAS 

CASAS, 2012, p. 1). Tendo em vista a importância dada ao setor de serviços, passa a ser 

relevante às organizações que potencializem suas estratégias centradas não somente na 

diferenciação de seus produtos, mas também na oferta ampliada de seus serviços, buscando 

vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Las Casas (2012, p. 6) afirma que 

percebe-se a real necessidade de aplicação e marketing na área de serviços, pois o 

setor tem sofrido importantes transformações. Isso exige dos empresários o 

conhecimento e sensibilidade para colocar no mercado o serviço adequado, 

conforme expectativas dos clientes a cada situação mercadológica. 

Kotler e Bloom (1984) acrescentam que serviços são quaisquer atividades ou 

benefícios oferecidos por uma parte à outra, sendo, basicamente, intangível e que não se 

converta em propriedade de coisa alguma, podendo estar associado a um produto físico ou 

não. Em contrapartida, existe a dificuldade em exemplificar um produto ou serviço que sejam 

“puros” em sua essência. Hoffman e Bateson (2003) afirmam que muitos serviços contém, 

pelo menos, algum elemento de bem tangível e os bens tangíveis, por sua vez, oferecem pelo 

menos um serviço como, por exemplo, o serviço de entrega. 

Os serviços são classificados como intangíveis, heterogêneos, perecíveis e possuem 

sua produção e consumo ocorrendo de forma simultânea (ZEITHAML; BITNER, 2003). Por 

isso, em geral, sua percepção é subjetiva. Aita e Facci (2011) afirmam que tal subjetividade é 

constituída por fatores internos e externos e relacionam-se com o modo como os homens 

estabelecem relações sociais dentro de um contexto específico. Grönroos (1993) acrescenta 

que as percepções de serviços pelos clientes são descritas através da experiência, da 

confiança, do tato e da segurança.  

De acordo com Giuliani (2003), Marketing é a descoberta das necessidades e desejos 

dos consumidores a fim de conceber produtos e serviços que os encantem. Armstrong e Kotler 

(2007) acrescentam que visa a atração de novos clientes, juntamente com a manutenção e 

cultivo dos clientes atuais por meio da promoção de um valor superior. Os autores afirmam 

que para atingirem seus objetivos e obterem vantagem competitiva, as organizações utilizam o 

Composto ou Mix de Marketing que, segundo os autores, é um conjunto de ferramentas 

táticas e controláveis combinadas para fornecer a resposta que o cliente espera e deseja, 

conhecido como 4 P’s: produto (product); preço (price); praça (place); e promoção 

(promotion). 



No setor de serviços, Zeithaml e Bitner (2003) sugerem um modelo de Mix de 

Marketing ampliado devido aos desafios diferenciados enfrentados por esse setor. Assim, o 

modelo considera mais três variáveis: pessoas (people); evidências físicas (phisical evidence); 

e processo (process); que estão detalhados na Tabela 1. Essas variáveis são consideradas, pois 

a qualidade dos serviços pode mudar dependendo de quem, quando, onde e como são 

fornecidos (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Quadro 1 – Os 7 P’s do Composto de Marketing de Serviço 

 
Fonte: ZEITHAML E BITNER, 2003. 

Las Casas (2008) destaca que o planejamento da atuação dos prestadores dos serviços 

é extremamente importante, dado que pode ser considerada boa ou ruim de acordo com o 

comportamento destes profissionais, influenciando diretamente na qualidade percebida pelos 

clientes. Da mesma forma, o desempenho dos processos influencia a percepção dos clientes, 

pois, em caso de falha, não há como descartar ou reutilizar um serviço – ao contrário dos 

produtos. Araújo e Gorgulho (2002) esclarecem que as evidências físicas “dizem respeito ao 

ambiente no qual o serviço é entregue e a qualquer bem tangível que facilite a performance e 

a comunicação do serviço”. Por esse motivo, para garantir a eficiência nesse quesito, as 

organizações devem utilizar instrumentos de coleta de dados para analisar e se adequar às 

necessidades dos seus clientes. 

Las Casas (2008) acrescenta outro componente ao Mix de Marketing de Serviços: 

produtividade/qualidade (productivity). Na visão de Conte e Durski (2002), a produtividade 

ou eficiência é obtida através da otimização dos recursos empregados (inputs) a fim de 

maximizar os resultados desejados (outputs). No ramo da prestação de serviços, qualidade e 

produtividade devem coexistir durante o processo, pois, ao otimizar os recursos, deve-se 

também atribuir características específicas que promovam a qualidade do mesmo, buscando a 



satisfação dos clientes. Las Casas (2000, p. 85-86) propõe que os prestadores de serviços 

devem atentar ao ramo de atuação do negócio e considerar os pontos mais relevantes para a 

definição do Mix de Marketing, buscando o resultado ótimo. De acordo com o autor: 

Os itens que devem ser incluídos no composto de serviços a um determinado 

público-alvo devem ser desenvolvidos à luz das necessidades reais dos 

consumidores e estabelecidos em relação à concorrência, procurando-se 

sempre um diferencial, um plus perante as demais ofertas do mercado. 

Cabe, então, às organizações identificarem os pontos nos quais precisam atuar, 

trabalhando em paralelo com a definição do seu Mix de Marketing ideal, buscando 

aperfeiçoar – e até mesmo inovar – suas técnicas e processos, visando, desta forma, atingir o 

maior nível de qualidade possível e consolidar seu posicionamento estratégico, de maneira a 

obter uma vantagem competitiva e garantir sua fatia de mercado frente aos concorrentes. 

 

2.2 Posicionamento 

 

 De acordo com Madruga et al. (2011), além de conhecer o público-alvo e elaborar o 

Mix de Marketing que o satisfaça, é função do gerente de Marketing diferenciar seu produto 

ou serviço oferecido diante dos concorrentes e posicioná-lo de forma que demonstrem possuir 

as características desejadas pela maioria dos consumidores. Dessa forma, a idealização do 

produto ou serviço na mente do consumidor final é extremamente importante. Contudo, os 

autores apontam que a diferenciação dos mesmos deve ser efetivamente percebida pelos 

consumidores, podendo ser atributos físicos (características ou estilo do produto) ou 

psicológicos (imagem do produto), sendo a marca um dos grandes diferenciais.  

O posicionamento começa com um produto, uma mercadoria, um serviço, uma 

empresa, uma instituição ou até mesmo uma pessoa. Mas o posicionamento não é o 

que você faz com o produto. O posicionamento é o que você faz com o cliente 

potencial. Ou seja, você posiciona o produto na mente do cliente potencial 

(KOTLER; KELLER, 2006 apud MADRUGA et al., 2011, p. 108).  

 De acordo com Madruga et al. (2011) sem a identificação e seleção das vantagens 

competitivas e uma declaração clara da posição escolhida para o mercado, a formulação do 

Mix de Marketing fica comprometida. Hooley, Piercy e Saunders (2001, p. 39) afirmam que o 

posicionamento competitivo: 

é uma declaração dos mercados-alvo, isto é, em que a empresa irá competir. O 

posicionamento é desenvolvido para que as metas estabelecidas pela estratégia 

central sejam atingidas. No caso de uma empresa cujo objetivo é aumentar a 

participação no mercado e cuja abordagem ampla seja a de ganhar clientes do 

concorrente, o posicionamento competitivo será uma declaração exata de como e 

onde isto será realizado no mercado.  



 O posicionamento competitivo relaciona-se com a forma com que os consumidores 

percebem as ofertas dos concorrentes no mercado. Assim, para conseguir um posicionamento 

efetivo é fundamental estar atento aos benefícios esperados pelo cliente e, além disso, “uma 

empresa deve posicionar-se de maneira estratégica para que o seu público-alvo a perceba por 

um determinado ângulo” (MADRUGA et al., 2011, p. 109). A estratégia de posicionamento, 

portanto, tem a preocupação de criar, comunicar e manter diferenciais que são desejados e 

valorizados pelo público-alvo da organização e os gerentes devem pensar em todos os ângulos 

da oferta de serviços, buscando destacar os atributos que são valorizados pelos clientes de seu 

público-alvo (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Day (1990, p. 164, apud LOVELOCK; 

WIRTZ; HEMZO, 2011, p. 76) complementa ao afirmar que “antes de tudo, uma empresa 

deve se destacar de sua concorrência. Para ser bem sucedida, deve se identificar e se 

promover como a melhor fornecedora de atributos que sejam importantes para os clientes-

alvo”. 

 Kotler e Keller (2006) apresentam estratégias de posicionamento com as quais o 

produto oferecido pode se diferenciar daqueles fornecidos pelos concorrentes, sendo elas: por 

atributo (produto com tamanho diferenciado e velocidade superior), por benefício (liderança 

em benefício), por utilização (o produto é o melhor para um determinado fim), por usuário (o 

melhor produto para uma categoria de pessoas), por concorrente (melhor que a concorrência), 

por categoria de produtos (produto líder em uma categoria), por qualidade (a melhor 

qualidade da categoria) e, ainda, por preço (o melhor valor para o dinheiro gasto). No setor de 

serviços, Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), adicionam estratégias agregando os outros P’s 

voltados para o setor, sendo elas: processos de serviço (como conveniência, facilidade de 

uso), sistemas de distribuição, cronogramas, locais, ambiente e equipe de atendimento.  

 “Consumidores escolhem entre ofertas alternativas de serviço com base nas diferenças 

percebidas entre elas. Mas os atributos que distinguem um serviço dos concorrentes nem 

sempre são os mais importantes” (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011, p. 82). Tais 

atributos podem ser classificados como importantes ou determinantes. O primeiro refere-se 

aos atributos que são importantes e exigidos pelos consumidores, mas talvez não determinam 

a tomada de decisão de compra – dado que já são esperados -, portanto, não devem ser 

utilizados como base de segmentação de mercado. O segundo refere-se aos atributos que não 

são considerados fundamentais para a tomada de decisão de compra, mas são relevantes 

quando o consumidor identifica e diferencia o serviço oferecido de empresas concorrentes – 

desde que contenham os atributos importantes (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). 



 Uma vez que o público-alvo, os atributos determinantes e seus serviços relacionados 

são definidos, é necessário constatar a melhor forma de posicionar o serviço oferecido 

(LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Trout (1997) aponta que a essência do 

posicionamento se resume em quatro princípios: 1) a empresa deve ocupar uma posição na 

mente de seus clientes-alvo; 2) tal posição deve ser singular e transmitir uma mensagem 

simples e consistente; 3) a posição deve proporcionar à empresa destaque diante de seus 

concorrentes; e 4) a empresa deve concentrar e focar seus esforços para um público-alvo. 

 

2.3 Marketing Experimental  

 

Schmitt e Simonson (2000) afirmam que os consumidores atuais consideram a 

funcionalidade, qualidade e marca positiva condições normais aos produtos que encontram no 

mercado, sendo necessário que a empresa ofereça algo que exceda isto. 

O que eles querem são produtos, comunicação e campanhas de marketing que 

estimulem os sentidos e que mexam com as emoções e com a cabeça. (..) que eles 

consigam incorporar no seu estilo de vida. Querem obter uma experiência 

(SCHMITT, 2000, p. 38). 

Dessa forma, oferecer bons produtos e serviços já não é suficiente no mercado atual 

que possui opções de produtos e serviços com qualidade e preços cada vez mais próximos. A 

fase da massificação do consumo de bens torna-se ultrapassada e é substituída pela era dos 

produtos e serviços atrelados às experiências. É uma evolução natural e lógica, do ponto de 

vista do valor acrescentado e do desenvolvimento das próprias empresas (PINE II; 

GILMORE, 1999). Com isso, o Marketing tradicional - que foi desenvolvido para a era 

industrial – torna-se obsoleto nessa nova era da informação e globalização. Schmitt e 

Simonson (2000) pontuam que o sucesso das empresas passa a estar atrelado à forma e à 

intensidade com que poderão atender às experiências desejadas, usando os meios 

tecnológicos, a força da marca e a comunicação, a fim de proporcionar um momento 

inesquecível para os consumidores durante o ato da compra que, posteriormente, será 

associado diretamente à marca que viabilizou tal experiência. Questionando, então, a lógica 

do Marketing tradicional ou Marketing de C&B (características e benefícios) - no qual os 

consumidores são motivados somente por decisões racionais e se preocupam com os atributos 

dos produtos e serviços -, o Marketing Experimental surge como uma evolução estratégica 

dada a mudança no perfil dos consumidores, no posicionamento das empresas e no 

relacionamento que visam estabelecer com os mesmos (SCHMITT, 2000). 



De acordo com Schmitt (2000), o Marketing Experimental pode ser definido por 

quatro características básicas que o diferenciam da prática tradicional: 1) o consumo como 

experiências (substituição dos valores funcionais atrelados ao momento da compra por valores 

sensoriais, emotivos, cognitivos, comportamentais e de identificação); 2) a experiência 

holística (o consumo não se dá somente na relação entre o consumidor/produto, mas a partir 

de uma reflexão sociocultural que pode ser proposta pela marca); 3) os consumidores são 

racionais e emocionais (não se pode mais pensar nos consumidores somente como racionais, 

são também movidos por sentimentos e querem ser entretidos e estimulados com emoções e 

desafios); e 4) as estratégias são híbridas (não se limitam apenas à uma metodologia, 

utilizando as ferramentas adequadas em cada situação para atingir o resultado projetado). 

As empresas passaram a utilizar as técnicas do Marketing Experimental a fim de 

desenvolver novos produtos e diferenciá-los perante a concorrência, comunicar-se com os 

consumidores, criar uma imagem e posicionamento na mente dos mesmos, escolher parceiros 

comerciais e promover inovações - que são fontes para captar novos clientes. Além disso, 

pode ajudar na retomada de crescimentos de empresas que estão em declínio e, 

principalmente, incentivar a compra e fidelizar clientes (SCHMITT, 2000). Os novos 

consumidores se interessam cada vez mais pelo ambiente e a experiência de compra, pela 

história que a marca transmite e o posicionamento que a empresa possui e deseja transmitir. 

Diante desses fatos, o marketing experimental tem ganhado espaço no cenário atual, sem que 

haja o fim do marketing tradicional. Cabe a cada setor e cada empresa, determinar o equilíbrio 

entre esses dois caminhos do marketing para que consigam promover experiências capazes de 

captar e fidelizar os clientes para que cresçam junto com a organização. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem caráter qualitativo quanto à forma de abordagem do problema, 

tendo como ambiente de pesquisa três hamburguerias localizadas em diferentes pontos da 

região Sul Fluminense no Rio de Janeiro. Quanto à natureza, trata-se, portanto, de uma 

pesquisa aplicada. Do ponto de vista dos objetivos, corresponde a uma pesquisa exploratória 

e, no que se refere aos procedimentos técnicos utilizados, uma pesquisa bibliográfica e um 

estudo de múltiplos casos (GIL, 1994). A pesquisa bibliográfica foi utilizada em um primeiro 

momento, pois, assim como ressaltam Marconi e Lakatos (1996), ajuda o pesquisador a 

enriquecer os seus conhecimentos no que diz respeito ao assunto a ser investigado.  



Em relação à coleta dos dados, optou-se pela aplicação de dois métodos para 

levantamento de dados primários: a entrevista semiestruturada e a técnica do cliente oculto. 

De acordo com Triviños (1987), a entrevista semiestruturada favorece tanto a descrição dos 

fenômenos sociais, como a explicação e a compreensão da totalidade, além de garantir a 

presença consciente e atuante do pesquisador. Manzini (1990) acrescenta que este método 

foca em um assunto específico alicerçado em um roteiro com perguntas principais que são 

complementadas por questões adicionais no momento da entrevista. As entrevistas 

semiestruturadas foram aplicadas com os gestores de cada hamburgueria, no mês de 

novembro de 2016, contendo inicialmente doze questões, disponíveis no Apêndice A. 

A fim de observar a prática dos conceitos de Marketing nas hamburguerias e comparar 

com os resultados obtidos nas entrevistas, optou-se pela técnica de pesquisa conhecida como 

cliente oculto (misterioso). De acordo com McDaniel e Gates (2005, p. 97), trata-se do 

“processo de monitorar pessoas que não sabem que estão sendo observadas”. Os autores 

acrescentam que essa técnica garante uma vantagem significativa, pois, “em termos 

específicos, o pesquisador evita problemas relativos à disposição e à capacidade dos 

respondentes de responderem a perguntas. Além disso, alguns tipos de dados são coletados 

com maior rapidez e maior exatidão por meio da observação”. Contudo, a principal 

desvantagem desse método é que, em geral, observa-se o comportamento e características 

físicas dos profissionais. Assim, a avaliação dos motivos, atitudes, intenções e sentimentos é 

restrita e deficiente nesse tipo de observação (MCDANIEL; GATES, 2005). 

 Visando propiciar maior confiabilidade, a técnica do roteiro do cliente oculto foi 

aplicada por quatro observadores diferentes em cada estabelecimento. As observações foram 

realizadas em dias da semana distintos no período de novembro de 2016, tendo o horário 

estabelecido previamente, às 20 horas, de modo a manter uniformidade na observação. O 

roteiro foi previamente formulado, contendo seis categorias gerais (ambiente externo, 

ambiente interno, serviço intangível – atendimento, produto tangível – alimentação, 

experiência e preço) que continham aspectos específicos a serem avaliados pelos 

observadores. Para realizar a análise, foram estabelecidos oito critérios de avaliação, descritos 

na Tabela 1, variando de péssimo à excelente e, dependendo do aspecto analisado, utilizou-se 

os critérios de sim ou não. Caso o observador não avaliasse um dos aspectos apresentados, 

utilizou-se o critério “sem avaliação”. 

Para realizar a tabulação dos dados, cada critério foi associado a um score, variando de 

um até cinco. No caso do sim ou não, o resultado positivo do aspecto avaliado foi associado 

ao score cinco e, o negativo, ao score um. O critério “sem avaliação” foi considerado nulo, 



pois os aspectos que obtiveram essa avaliação não foram examinados pelos observadores. Os 

scores individuais de cada aspecto foram somados resultando no score total da categoria.  

Tabela 1 – Critérios de avaliação e os scores atribuídos a cada critério, variando de 0 a 5. 

Classificação Péssimo Ruim Indiferente Bom Excelente 

Sem 

avaliação Sim Não 

Score 1 2 3 4 5 0 1 / 5 1 / 5 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Além disso, foram atribuídas ponderações às seis características gerais, levando em 

conta a relevância de cada uma para o estudo. Por avaliarem aspectos menos relevantes, as 

categorias do ambiente externo e do preço obtiveram ponderação um. Por outro lado, o 

ambiente interno e o produto tangível – alimentação obtiveram ponderações iguais a dois. E, 

por fim, as categorias do serviço intangível – atendimento e a experiência obtiveram 

ponderação igual a três, por avaliarem aspectos relacionados ao Marketing Experimental e, 

portanto, de maior relevância. Sendo assim, a tabulação dos dados foi realizada por meio de 

médias ponderadas entre os scores totais obtidos nas avaliações dos quatro observadores, 

considerando as ponderações descritas anteriormente. A fim de expressar a magnitude dos 

scores apresentados, foi calculado o score percentual de cada categoria. O cálculo foi 

realizado através da divisão da média dos scores dos observadores pelo score máximo 

possível de cada categoria, ou seja, o score obtido caso todos os observadores tivessem 

avaliado todos os aspectos da categoria com a maior nota possível. Esses cálculos, descritos 

na Tabela 2, foram realizados em todas as categorias presentes no roteiro, bem como nos 

resultados finais de cada uma das três empresas pesquisadas. 

Tabela 2 – Descrição dos cálculos realizados por categoria, destacando as notas indicadas pelos quatro 

observadores para cada aspecto analisado, mediante a tabulação dos dados levantados pela pesquisa por 

observação do cliente oculto realizada em Novembro de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas:  

E – Estabelecimento (Hamburgueria) 

N – Nota atribuída por cada observador 

P – Ponderação atribuída à categoria 

Qa – Quantidade de aspectos na categoria 



4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

Através da aplicação dos instrumentos de coleta de dados – entrevista e roteiro do 

cliente oculto – tornou-se possível analisar os objetivos desse estudo, divididos em sub 

tópicos nesta análise. Os resultados dos dois instrumentos foram comparados a fim de avaliar 

se os discursos dos gestores foram condizentes com a prática verificada através da aplicação 

do roteiro do cliente oculto. Os desempenhos percentuais apresentados nessa análise foram 

obtidos através da divisão entre a média dos scores dos observadores pelo score máximo 

possível de cada categoria presente no roteiro. 

 

4.1 Breve histórico acerca das hamburguerias 

 

O Youburguer está há quatro anos no mercado e possui foco de ampliação para região 

sudeste, tendo sua primeira hamburgueria instalada na cidade de Resende – RJ, onde 

permanece até o presente momento. O conceito da hamburgueria surgiu através de um 

incômodo do gestor ao ir a fast-foods e não poder escolher os ingredientes que desejava em 

seu lanche, podendo ser esse incômodo, também, de outras pessoas. Dessa forma surgiu a 

ideia da hamburguerias, voltada para a montagem do hambúrguer da forma que o cliente 

deseja. Para tornar isso possível, o gestor criou um sistema interativo que disponibiliza 

ingredientes pré-estabelecidos para que o cliente monte seu lanche, expressando, portanto, a 

liberdade como o conceito principal. A expansão, por meio de franquias, ocorreu de forma 

acelerada devido ao grau de inovação do negócio. Por essa razão, ainda que busque um 

posicionamento baseado em liberdade, o gestor afirmou não perceber total compreensão do 

público acerca desta ideia. Como consequência, considera este o atual desafio da empresa, 

buscando captar e fidelizar clientes ao transmitir este posicionamento. No roteiro do cliente 

oculto, o Youburguer apresentou resultados, em média, considerados bons e, como mostra o 

Gráfico 1, a característica que obteve o melhor resultado foi relacionada com a experiência do 

serviço total, corroborando o discurso do gestor durante a entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Desempenho geral do roteiro do Youburguer. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O conceito do Sr. Duíche, por sua vez, foi criado pelo desejo, por parte do gestor, de 

montar uma hamburgueria que evidenciasse a cultura brasileira, em contraponto com as 

grandes redes que remetem a países estrangeiros. O gestor contou que trabalhou com 

restaurantes por mais de dez anos, sempre com o desejo ter seu próprio estabelecimento. A 

princípio, informou que gostaria de criar um ambiente informal e familiar, em um local 

pequeno, com poucas mesas e funcionários. O objetivo era propor uma experiência nova, com 

um ambiente que remetesse a uma casa de roça e com a receptividade do interior. Destacou 

ainda que muitas empresas criam conceitos comerciais essencialmente capitalistas e que, na 

sua visão, o retorno financeiro é importante, porém buscou colocar sentimento no serviço 

oferecido. Entretanto, devido à proposta inovadora de uma hamburgueria gourmet, o 

estabelecimento obteve grande visualização e cresceu de forma inesperada, sendo necessária 

sua ampliação. O Sr. Duíche surgiu há três anos na cidade de Penedo – RJ e, por estar 

localizado em uma cidade turística, a hamburgueria atinge tanto os habitantes locais e da 

região, quanto de outros pontos do país. Atualmente, devido ao crescimento acelerado do 

negócio, o mesmo conta com uma filial na cidade de Volta Redonda – RJ. No roteiro do 

cliente oculto, o Sr. Duíche apresentou resultados, em média, considerados muito bons e, 

como apresentado no Gráfico 2, a característica que obteve a melhor avaliação foi do serviço 

intangível - atendimento, atestando que os esforços do gestor estão impactando na percepção 

dos consumidores. 
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Gráfico 2 – Desempenho geral do roteiro do Sr. Duíche. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O conceito do Dedo de Moça, por sua vez, surgiu a partir de um questionamento feito 

pelo gestor da empresa com relação ao mercado de fast-food. O mesmo, insatisfeito com o 

fato de apenas as grandes redes de franquias terem destaque nesse setor, buscou propor uma 

ideia diferenciada. A partir disso, contou que realizou diversas viagens em regiões do país 

com o objetivo de conhecer e estudar o ramo da gastronomia. Para conceber uma proposta 

diferenciada, optou por oferecer hambúrgueres artesanais ao invés dos modelos industriais 

fabricados pelas grandes redes, confessando ter se espelhado no Burger King e McDonald’s 

para estabelecer o seu negócio. A hamburgueria Dedo de Moça está localizada na cidade de 

Volta Redonda, propondo a degustação de hambúrgueres caseiros com versões robustas, além 

de guarnições, contando com um serviço de delivery que é amplamente reconhecido pelos 

seus consumidores. No roteiro do cliente oculto, o Dedo de Moda apresentou resultados, em 

média, considerados muito bons e, como evidenciado no Gráfico 3, a característica que obteve 

a maior score foi do produto tangível - alimentação, demonstrando que as estratégias do 

gestor têm obtido resultados positivos. 
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Gráfico 3 – Desempenho geral do roteiro do Dedo de Moça 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.2 Os conceitos de Marketing e Marketing Experimental sob a ótica do gestor 

 

Formado em Engenharia de Produção, o gestor do Youburguer informou que não 

possui formação em Marketing, apesar de ter apontado o seu interesse pela área. Em relação 

ao Marketing Experimental, afirmou não conhecer o conceito, ainda que já tenha ouvido falar 

do assunto. De acordo com ele, independentemente do Marketing ser orientado para serviços 

ou produtos, as empresas deveriam transmitir o propósito da sua atuação no mercado ao invés 

de promover, especificamente, o que vendem. No caso do Youburguer, o gestor destacou que 

a promoção da imagem não está relacionada apenas com o fato de trabalharem com 

hambúrgueres customizados ou possuírem um sistema diferenciado. Para ele, o que causa um 

impacto maior é a expansão do conceito, ou seja, promover a ideia de liberdade que a 

hamburgueria propõe. A partir disso, pode destrinchar os métodos utilizados para garantir 

essa liberdade - o sistema diferenciado e os produtos customizados. O gestor declarou ainda 

não ter formulado nenhum tipo de pesquisa estruturada que pudesse lhe dar apoio e 

conhecimento para avaliar as expectativas e necessidades dos consumidores, recorrendo 

apenas a um pequeno grupo de pessoas para compartilhar sua ideia. Contudo, revela que há 

um ano e meio, houve a possibilidade de contratar uma empresa especializada que o 

auxiliasse no levantamento de dados através de pesquisas de Marketing. 

Formado em gastronomia, o gestor do Sr. Duíche também afirmou não deter 

conhecimento técnico relacionado aos conceitos de Marketing, porém, compreende que deve 

promover a visibilidade do seu negócio. Segundo ele, o cliente deve conhecer o seu produto e 
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o diferencial do estabelecimento e, tendo esse conhecimento, escolherá a opção que mais lhe 

atender no momento. Além disso, entende que os consumidores atuais são mais inteligentes e 

não são tão atraídos por preço e promoções, mas sim, pelo valor agregado e pela experiência 

oferecida. Dessa forma, o gestor relatou que busca evidenciar as características que acredita 

ser o diferencial do Sr. Duíche: o conceito do produto, o ambiente e o atendimento. Confessou 

ainda não ter realizado pesquisa de mercado ao abrir a hamburgueria e, já nessa época, as 

hamburguerias gourmets eram bem conhecidas e aceitas em outros locais. O gestor enfatizou 

a todo o momento que segue sua intuição, que conduz as práticas de Marketing do seu 

negócio, preocupando-se ainda em propor algo diferenciado, sem se prender aos conceitos 

técnicos. Uma das estratégias de divulgação utilizadas por ele consiste na utilização das redes 

sociais, através das quais faz postagens que, segundo ele, se enquadram em um estilo 

“tupiniquim e tosco”, ressaltando ser este o objetivo, uma vez que demonstram o conceito 

simples do estabelecimento, o qual não segue os padrões do mercado. O gestor também 

revelou desconhecer a respeito do Marketing Experimental, mas expôs seu interesse pelo 

mesmo. Ele afirmou ainda que a busca pela simplicidade e por manter um ambiente rústico e 

acolhedor gerou uma experiência diferenciada, sem que isso fosse intencional.  

Também sem possuir formação em Marketing, o gestor do Dedo de Moça, que 

trabalhou em uma agência bancária antes de abrir o atual estabelecimento, contou que não 

detém de conhecimentos formais acerca desta área. Além disso, o mesmo informou que não 

conhecia o conceito de Marketing Experimental, mostrando-se surpreso ao ser questionado a 

respeito. Ao fundar o Dedo de Moça, ele declarou não ter realizado qualquer tipo de pesquisa 

que pudesse lhe dar apoio e conhecimento sobre os desejos e as necessidades dos 

consumidores, enfatizando ainda que o cardápio foi formulado a partir de apostas e invenções 

próprias, sem pesquisar os sabores de preferência dos clientes. Acrescentou ainda que, 

havendo reclamações ou sugestões, se prontifica a realizar as medidas cabíveis para satisfazê-

las. Por fim, o gestor ressaltou que, desde o princípio do negócio, faz uso de um programa 

simples de edição e montagem de artes para realizar a divulgação de seus produtos, 

promoções e da própria marca. 

 

4.3 Recursos utilizados para a promoção de experiência ao cliente 

 

 O gestor do Youburguer revelou que acredita que a atuação do estabelecimento é 

bastante flexível, devido ao conceito base de liberdade. Dessa forma, declarou que é possível 

atender tanto os clientes que não dispõem de um alto valor monetário – pois podem optar por 



menos ingredientes –, quanto clientes que desejam um alto grau de customização, 

independentemente do valor. Com base no exposto, pressupõe que seu público-alvo é 

formado por pessoas que compartilham a ideia de liberdade e flexibilidade que o 

estabelecimento propõe. Essa ideia é reforçada através do slogan da empresa: “o melhor 

sanduíche é o seu” que corrobora com o sentimento de liberdade ao demonstrar que, segundo 

ele, “o melhor sanduíche não é o do A, nem do B, do C e nem o do Youburguer, mas sim o 

que o cliente montar. É o melhor para ele”. Entretanto, o gestor destacou que não procura 

explorar, diretamente, os cinco sentidos no estabelecimento. Aqueles que são observados 

acontecem naturalmente, como o paladar (qualidade do produto) e a visão (fachada). O gestor 

revelou que busca fornecer uma experiência diferenciada desde a fachada do local até o 

sistema original de montagem do hambúrguer, que é o cerne da diferenciação do 

estabelecimento. A interface do sistema, considerada por ele como o coração da inovação do 

Youburguer, é amigável e facilita a elaboração do pedido. Contudo, complementou que há 

investimentos para torná-la ainda mais amigável e confortável para o cliente. Ele percebe 

ainda a tendência do mercado em prezar pelo atendimento e busca melhorar nesse quesito. 

De acordo com o gestor do Sr. Duíche, a experiência que almeja transmitir está 

relacionada à gastronomia, buscando surpreender o cliente com os ingredientes e sabores que 

não imaginaria encontrar em um hambúrguer. Ao lançar um novo produto, o mesmo destacou 

que analisa a aceitação do cliente durante um período e, ao ter um retorno positivo, intensifica 

e disponibiliza o produto. Na perspectiva do gestor, se o paladar e a experiência forem bons e 

agradáveis, uma lembrança é firmada na mente do cliente, remetendo ao local que a 

proporcionou, estruturando o conceito de posicionamento que o gestor busca promover.  

O gestor do Sr. Duíche declarou ainda não ter pensado em explorar os cinco sentidos 

dos clientes, mas também reconheceu que, indiretamente, acaba promovendo essa sensação. 

Como o conceito da hamburgueria se relaciona com a ambientação de uma casa interiorana, a 

decoração do local remete a esta ideia. O prato no qual é servido o hambúrguer, por exemplo, 

é esmaltado (da “casa da vó”), trazendo essa lembrança aos clientes e, naturalmente, o mesmo 

se dispõe a receber o que será oferecido mais facilmente. Além disso, os nomes dos 

hambúrgueres remetem tanto ao nome do estabelecimento, quanto ao ingrediente principal de 

sua composição (“Sr. Cupim”, por exemplo), propiciando uma ferramenta para consolidação 

da marca e uma forma de explorar a visão dos clientes, uma vez que cada hambúrguer possui 

uma identificação, ao tirar uma foto, por exemplo, o cliente acabe por divulgar a marca. 

Em contrapartida, ainda que desconheça o conceito de Marketing Experimental, o 

gestor do Dedo de Moça ressaltou que procura explorar os cinco sentidos dos clientes em suas 



experiências no estabelecimento. O principal sentido destacado foi a visão, uma vez que 

demonstrou preocupação em disponibilizar tanto um ambiente agradável, quanto uma 

excelente apresentação e aparência do hambúrguer artesanal. Segundo o gestor, caso o 

produto oferecido não esteja de acordo com o ilustrado no cardápio, gerando insatisfação no 

consumidor, outro hambúrguer é imediatamente produzido e entregue ao cliente, visando a 

qualidade do serviço que busca prestar em seu estabelecimento. 

Além disso, o gestor do Dedo de Moça destacou sua busca em proporcionar uma 

experiência diferenciada ao customizar seus hambúrgueres de acordo com eventos externos e 

datas comemorativas, como Dia dos Namorados e Natal, divulgando promoções que atraiam 

os consumidores. Outro ponto forte na promoção da experiência consiste na estratégia de 

distribuição, na qual o gestor optou por utilizar também o sistema de delivery, visando atender 

melhor a demanda, pois acredita que o negócio ganha mais flexibilidade e atrai um maior 

número de clientes que procuram facilidade e qualidade sem precisar sair de casa. 

Através das categorias do ambiente externo e interno na pesquisa do cliente oculto, 

tornou-se possível avaliar a preocupação dos gestores em explorar os demais sentidos dos 

clientes, salvo o paladar – que já está incorporado ao negócio. As características avaliadas 

nestas categorias, bem como a média dos scores obtidos, estão descritas nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Ambiente Externo 

(categoria 1) através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 2016.  

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Acesso e sinalização 3 3,25 4,25 

Estacionamento 4,5 2 2,5 

Fachada do estabelecimento 4 4,5 4 

Estrutura 3,25 3 4 

Fila 3 5 5 

Score 17,75 17,75 19,75 

Percentual do score 71% 71% 79% 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas:  

Score Total Máximo = 25  

Ponderação Atribuída à categoria = 1 

Score Total Ponderado = 25. 

 
Tabela 4 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Ambiente Interno 

(categoria 2), através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

(continua) 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Decoração 3,75 4,75 4,75 

Limpeza 4 5 4,5 

Organização 4 4,75 4,75 

Conforto 3,5 4 5 



Tabela 4 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Ambiente Interno 

(categoria 2), através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

(conclusão) 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Iluminação 4 3,25 4 

Temperatura 3,25 3,5 4,25 

Aroma 2,5 3,75 4,25 

Música ambiente 0 3,5 3,25 

Score 25 32,5 34,75 

Percentual do score 63% 81% 87% 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas: 

Score Total Máximo = 40 

Ponderação Atribuída à categoria = 2 

Score Total Ponderado = 80 

 

Tanto o gestor do Youburguer quanto do Sr. Duíche confirmaram que não buscam 

explorar os cinco sentidos dos clientes em seus estabelecimentos, mas reconheceram que, 

indiretamente, acabam promovendo essa percepção. As avaliações dos observadores 

confirmaram essas expectativas, principalmente no Youburguer. O desempenho da 

hamburgueria nas duas categorias (71% no ambiente externo e 63% no interno) foi 

prejudicado em virtude de estar localizado em um shopping e, portanto, algumas 

características – como a música ambiente – não são controladas pelo gestor, dificultando a 

análise geral. Por outro lado, ainda que o ambiente externo tenha obtido 71% de desempenho, 

a fachada do estabelecimento foi considerada excelente e, além disso, o roteiro demonstrou 

que as práticas realizadas no ambiente interno do Sr. Duíche agradaram os observadores – 

com 83% de desempenho.  

Em contrapartida, o gesto do Dedo de Moça afirmou que se preocupa em utilizar os 

cinco sentidos dos clientes, principalmente a visão. E, em ambas as categorias, a 

hamburgueria obteve os melhores desempenhos comparativamente – 79% no ambiente 

externo e 87% no interno -, com foco nas características que estimulam a visão, como: acesso 

e sinalização, fachada, decoração, limpeza e organização, tal como apontado pelo gestor. 

Com isso, é possível analisar que todas as hamburguerias buscam criar uma 

experiência diferenciada e, ainda que sejam de maneiras diferentes, todos alcançam êxito 

nessa categoria. O foco do Youburguer está relacionado ao seu sistema inovador, enquanto o 

Sr. Duíche preza pela ambientação, atendimento e diferenciação de ingredientes. Por último, o 

Dedo de Moça foca na qualidade do produto e na distribuição. 

 

 

 



4.4 A experiência como fonte de vantagem competitiva no mercado 

 

O gestor do Youburguer confirmou que, além do posicionamento voltado para a 

liberdade, o seu diferencial está no processo e sistema inovador do estabelecimento, capaz de 

entregar hambúrgueres de forma rápida e customizada. Dessa forma, a inovação seria a 

principal vantagem competitiva perante os concorrentes e, para isso, o mesmo contou que 

possui projetos que visam a constante inovação da hamburgueria, tendo em vista que a 

concorrência busca se aproximar do sistema utilizado. Apesar de compreender esta vantagem, 

o gestor ressaltou que o que faz um modelo de negócio se estruturar de forma positiva é um 

conjunto de detalhes, e não um aspecto específico. Por conseguinte, não adianta apenas 

possuir um sistema inovador se o atendimento, o produto e a experiência do cliente não forem 

positivos também. Assim, apontou que a empresa deve criar motivos para o cliente voltar ao 

estabelecimento ou experimentar conhecer aquele local, ao invés de optar pela concorrência. 

Por sua vez, o gestor do Sr. Duíche afirmou que o diferencial do estabelecimento 

consiste no conceito da hamburgueria brasileira, no qual o cardápio e a ambientação foram 

inspirados. Isto porque o mesmo afirmou que não conhece outro negócio com proposta 

semelhante, tornando seu estabelecimento único, gerando uma vantagem competitiva perante 

os concorrentes. O gestor afirmou que o conhecimento a respeito de hamburguerias no Brasil 

foi formado pela concepção americana e, por esse motivo, buscou se distanciar desse conceito 

e valorizar a cultura e a gastronomia brasileira, definindo seu posicionamento a partir dessa 

valorização. Esse conceito é transmitido tanto pela ambientação quanto pelos ingredientes dos 

hambúrgueres. Dessa forma, o cardápio inovador seguiu o gosto pessoal do gestor que, 

mesmo correndo riscos, afirmou ter se surpreendido com a aceitação dos clientes, dando a ele 

maior liberdade para inovar. Atualmente o gestor tem realizado viagens entre as regiões do 

Brasil, visando criar novos hambúrgueres com as características da culinária brasileira para, 

posteriormente, disponibilizá-los na hamburgueria. 

O gestor do Dedo de Moça apontou que os principais pontos que realiza investimentos 

para obter maior vantagem competitiva são: qualidade do produto e do serviço, variedade de 

opções no cardápio e preço. Segundo ele, estes representam o diferencial do seu negócio, os 

quais levam os consumidores a optarem por irem à hamburgueria ao invés recorrer aos 

concorrentes. Entretanto, ressaltou que não busca conhecer as práticas dos concorrentes, tendo 

foco exclusivamente em seu negócio e em suas ferramentas, buscando utilizar as próprias 

ideias e criações para fornecer uma experiência diferenciada para seus clientes. 



As categorias do serviço intangível – atendimento e da experiência no roteiro do 

cliente oculto esclareceram as práticas relacionadas ao Marketing Experimental sob a 

percepção dos consumidores. As características avaliadas nestas categorias, bem como a 

média dos scores obtidos, estão descritas nos Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Serviço Intangível – 

Atendimento (categoria 3), através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 

2016. 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Tempo de espera para ser atendido 4,75 4,75 4,5 

Recepção - 1º contato 4 4,25 5 

Cordialidade/Educação 4 5 5 

Simpatia 3,75 4,75 5 

Aparência física do profissional 2,5 4,5 4 

Boa vontade/Iniciativa 4,25 5 4,75 

Clareza na comunicação 3,75 5 4,75 

Conhecimento sobre produto/serviço 2,25 5 3,5 

Agilidade no atendimento 4 4,5 4 

Prontidão para solução de problemas 4 4 4,75 

Praticidade para fazer o pedido 4,75 5 4 

Aparência e organização do cardápio 3,5 4,75 4,25 

Pedido correto 2 5 5 

Score 47,5 61,5 58,5 

Percentual do score 73% 95% 90% 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas: 

Score Total Máximo = 65 

Ponderação Atribuída à categoria = 3 

Score Total Ponderado = 195 

  

Tabela 6 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Experiência (categoria 5), 

através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Experiência do serviço em geral 2,75 4,75 4 

Grau de inovação do serviço 4,75 4 3,5 

Experiência diferenciada 5 3 3 

Retornaria 3 5 5 

Score 15,5 16,75 15,5 

Percentual do score 78% 84% 78% 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas: 

Score Total Máximo = 20 

Ponderação Atribuída à categoria = 3 

Score Total Ponderado = 60 

 

Através do roteiro do cliente oculto, ficou evidente a importância da experiência e do 

atendimento nas três hamburguerias pesquisadas. No Youburguer, a categoria que obteve a 

maior avaliação foi a da experiência (78%) e, além disso, todos os observadores julgaram o 

estabelecimento como sendo uma “experiência diferenciada”. No entanto, mais da metade dos 

observadores não tiverem os pedidos entregues corretamente, demonstrando uma falha do 



serviço e reduzindo o score na categoria do serviço intangível – atendimento, que obteve 73% 

de desempenho. Percebe-se que o diferencial do Youburguer está relacionado com o sistema 

inovador de montagem dos hambúrgueres e na experiência que o mesmo promove. Por outro 

lado, a categoria do serviço intangível – atendimento obteve um desempenho excelente no 

Dedo de Moça (90%) e no Sr. Duíche (95% - maior score desta hamburgueria), com ênfase na 

postura dos atendentes, reforçando a preocupação dos gestores. Contudo, em ambos os 

estabelecimentos, apenas metade dos observadores consideraram a experiência diferenciada, 

porém a categoria obteve, em média, um resultado bom (84% e 78%, respectivamente) e 

todos os observadores apontaram que retornariam aos estabelecimentos.  

De maneira geral, foi possível perceber que o Marketing Experimental influencia nas 

vantagens competitivas das hamburguerias pesquisadas. Ainda que tenham citado o produto – 

hambúrguer – e o preço, todos os gestores consideraram que o grande diferencial de seus 

negócios consiste na experiência que fornecem, corroborando a tendência atual de exigência 

dos clientes em buscar essas experiências nos estabelecimentos que frequentam. 

 

4.5 Avaliação das práticas do conceito de Marketing nos estabelecimentos 

 

O gestor do Youburguer destacou duas formas de atuação de Marketing no 

estabelecimento: a B2B (business to business) e a B2C (business to consumer).  A primeira 

visa conquistar investidores através de participações em eventos de franquiados e 

relacionados com o negócio. A segunda, B2C, tem tido, atualmente, ações de marketing 

voltadas para o aumento do ticket médio nos estabelecimentos, ou seja, quanto, em média, o 

cliente desembolsa quando lancha no Youburguer. Um exemplo prático de atuação apontado 

pelo gestor é a atual campanha promovida na hamburgueria em que o cliente recebe um copo 

personalizado ao consumir acima de um determinado valor. De acordo com o mesmo, essa 

prática impulsiona os clientes a consumirem mais produtos e, consequentemente, aumenta o 

faturamento do estabelecimento. Devido à liberdade de escolha dos ingredientes no momento 

do pedido, é possível preparar hambúrgueres com baixo valor final, o que justifica os esforços 

para elevar o ticket médio do Youburguer. 

 O gestor do Sr. Duíche, por sua vez, demonstrou preocupação com a visibilidade do 

estabelecimento e, para isso, revelou contar com divulgação em outdoor, em sites de turismo 

e em redes sociais – o gestor alegou que utiliza essa estratégia, pois considera a internet o 

canal que proporciona um retorno imediato dos clientes, por ser interativo e amplamente 

divulgado. Além disso, revelou que participa de eventos gastronômicos da região com a 



criação de hambúrgueres exclusivos. Entretanto, a disponibilização dos produtos só é feita nos 

estabelecimentos, pois não há serviço de delivery. Uma vez que, segundo ele, o delivery 

reduz, de certa forma, a qualidade do produto e não consegue transmitir o conceito que 

procura oferecer em seus serviços. Assim, o gestor preza o atendimento qualificado e 

atencioso e busca evidenciar que se trata de um restaurante especializado em hambúrguer.  

No Dedo de Moça, o gestor revelou a adoção de práticas de Marketing em seu 

negócio, como: promoções dos hambúrgueres fornecidos e a possibilidade dos clientes 

obterem combos (que contam com acompanhamento e bebida). Declarou que utiliza essa 

estratégia desde o começo do estabelecimento, contudo, contou que em certo momento 

decidiu remover as opções de combo, mas teve que repensar sua atitude ao perceber que os 

consumidores não absorveram a ideia e o fluxo de clientes começou a diminuir. A partir disso, 

retomou com o fornecimento de combos, demonstrando sua preocupação em garantir um 

atendimento de qualidade e condizente com as expectativas do público-alvo. Além disso, o 

gestor revelou que procura fazer algumas inovações, customizando seus produtos de acordo 

com eventos externos e datas comemorativas para atrair e fidelizar clientes. A estratégia de 

delivery também possui este objetivo, uma vez que que favorece conforto e praticidade.  

A pesquisa do cliente oculto confirmou a preocupação com o atendimento no Dedo de 

Moça, a categoria do serviço intangível – atendimento obteve o segundo maior score do 

estabelecimento, com aproveitamento de 90%, tendo alguns quesitos avaliados como 

excelente por todos os observadores, tais como: o primeiro contato na recepção, a 

cordialidade e educação e simpatia dos atendentes. A agilidade na hora do atendimento teve o 

score reduzido devido a necessidade do cliente ter que ir ao caixa para fazer o seu pedido, 

promovendo maior lentidão e menor praticidade do serviço. 

As categorias do produto tangível – alimentação e do preço no roteiro do cliente oculto 

sinalizaram a importância indispensável desses fatores nas hamburguerias. Ainda que as 

práticas do Marketing Experimental estejam ganhando enfoque, atributos básicos do 

Marketing Tradicional devem ser atendidos para que os clientes se sintam satisfeitos. As 

características avaliadas nestas categorias, bem como a média dos scores obtidos, estão 

descritas nos Tabela 7 e 8. 

Tabela 7 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Produto Tangível – 

Alimentação (categoria 4), através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 

2016. 

(continua) 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Variedade de produtos 4,5 3,75 4,5 



Tabela 7 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Produto Tangível – 

Alimentação (categoria 4), através da pesquisa por observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 

2016. 

(conclusão) 

 Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Apresentação do hambúrguer 3,25 5 4,75 

Disponibilidade de acompanhamentos 3 4,5 4 

Variedade de acompanhamentos 3 2,5 4,25 

Opções de bebida 3,5 4,5 4,25 

Qualidade dos produtos 3,75 5 5 

Sabor 3,5 5 5 

Saciedade 2,75 4,5 5 

Score 27,25 34,75 36,75 

Percentual do score 68% 87% 92% 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas: 

Score Total Máximo = 40 

Ponderação Atribuída à categoria = 2 

Score Total Ponderado = 80 

 

Tabela 8 – Scores obtidos pelas hamburguerias analisadas no que se refere à categoria Preço (categoria 6), 

através da pesquisa de observação pelo cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

Aspecto analisado Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 

Visibilidade/disponibilidade 4,5 4,75 4,5 

Clareza na apresentação 3,5 5 4,75 

Relação custo/benefício do serviço total 3,5 3 4,25 

Preço do hambúrguer 4 3,75 4,5 

Preço dos acompanhamentos 4 2,25 4,25 

Preço das bebidas 4 3,75 4 

Formas e facilidades de pagamento 2,5 4,5 4,25 

Score 26 27 30,5 

Percentual do score 74% 77% 87% 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Notas: 

Score Total Máximo = 35 

Ponderação Atribuída à categoria = 1 

Score Total Ponderado = 35 

 

No Youburguer, a categoria do produto tangível – alimentação foi considerada, em 

média, boa com 68% de desempenho, demonstrando que a preocupação do gestor se limita a 

fornecer o essencial para os clientes, sem promover uma diferenciação do produto. Por outro 

lado, no Sr. Duíche e no Dedo de Moça os gestores apontaram que buscam diferenciar seus 

hambúrgueres e o roteiro corroborou essa visão. Em ambas as hamburguerias, a qualidade, o 

sabor e a apresentação dos hambúrgueres apresentaram avaliações excelentes, contribuindo 

para os scores elevados da categoria nos dois estabelecimentos: 87% no Sr. Duíche e 92% - 

maior score do estabelecimento – no Dedo de Moça.  

Em relação à categoria do preço, tanto o Dedo de Moça quanto o Youburguer 

obtiveram avaliações (74% e 87%, respectivamente) que demonstraram que o preço praticado 



está de acordo com o do mercado. Entretanto, por apresentar um conceito diferenciado e com 

ingredientes alternativos, as propostas de hamburguerias gourmets, como o Sr. Duíche, 

geralmente agregam maior valor, impactando no preço final. O roteiro evidencia essa 

tendência ao demonstrar que a relação do custo/benefício obteve um score baixo, ainda que os 

observadores tenham afirmado que retornariam ao estabelecimento, resultando em um 

desempenho de 77% da hamburgueria nessa categoria. 

 

4.6 Análise de desempenho dos estabelecimentos pesquisados 

 

A aplicação do roteiro do cliente oculto teve como finalidade comparar os resultados 

das entrevistas com os gestores com a prática efetiva nos estabelecimentos pesquisados. Em 

geral, as práticas de marketing apontadas nas entrevistas foram confirmadas, apontando uma 

convergência das duas perspectivas.  

Cada categoria do roteiro foi discriminada em aspectos relacionados ao tema principal 

e os observadores avaliaram de acordo com a experiência vivenciada ao visitarem as 

hamburguerias. O Sr. Duíche e Dedo de Moça obtiveram desempenho de 87% na análise 

geral do roteiro, porém, ao analisar o score efetivo, o Dedo de Moça leva vantagem, conforme 

a Tabela 9. 

Todas as categorias foram analisadas e, como mostra o Quadro 7, mantiveram 

desempenhos percentuais acima de 60%, demonstrando a qualidade dos serviços prestados, 

conforme as preocupações dos respectivos gestores. As categorias de experiência e do serviço 

intangível – atendimento, obtiveram scores elevados, o que comprova a crescente atenção 

dada pelos empreendedores nos seus estabelecimentos em relação à estas categorias. Esta 

atenção se relaciona com a mudança do perfil do consumidor que passou a dar mais 

importância para a experiência, em detrimento do preço e da qualidade do produto, tal como o 

Marketing Experimental constata. 

Tabela 9 – Desempenho das hamburguerias quanto às categorias analisadas e os respectivos scores obtidos 

através da pesquisa por observação do cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

(continua) 

Categorias Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 
Score   % Score % Score % 

Ambiente Externo 17,75 71% 17,75 71% 19,75 79% 

Ambiente Interno 50 63% 65 81% 69,5 87% 

Serviço Intangível - Atendimento 142,5 73% 184,5 95% 175,5 90% 

Produto Tangível – Alimentação 54,5 68% 69,5 87% 73,5 92% 

Experiência 46,5 78% 50,25 84% 46,5 78% 

Preço 26 74% 27 77% 30,5 87% 



Tabela 9 – Desempenho das hamburguerias quanto às categorias analisadas e os respectivos scores obtidos 

através da pesquisa por observação do cliente oculto, realizada em novembro de 2016. 

(conclusão) 

Categorias Youburguer Sr. Duíche Dedo de Moça 
Score   % Score % Score % 

Score / Percentual Total 337,25 71% 414 87% 415,25 87% 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das questões propostas para o presente artigo, utilizou-se dois métodos de 

coleta de dados a fim de elucidá-las, a entrevista semiestruturada e o roteiro do cliente oculto. 

Por meio da entrevista semiestruturada foi possível obter uma visão geral das hamburguerias, 

além de verificar o conceito dos estabelecimentos e as expectativas dos gestores em relação 

ao posicionamento e promoção de uma experiência diferenciada para seus clientes. Por outro 

lado, a pesquisa do cliente oculto permitiu analisar as práticas efetivamente realizadas nas 

hamburguerias e compará-las com os discursos dos gestores, através da avaliação do 

desempenho percentual de cada categoria. 

Dessa forma, todos os objetivos puderam ser compreendidos e conclui-se que, embora 

nenhum dos gestores tenha formação e conhecimentos técnicos sobre os conceitos de 

Marketing e, ainda, não conheçam especificamente o conceito de Marketing Experimental, 

todos buscam promover uma experiência diferenciada em seus estabelecimentos. Cada 

hamburgueria demonstrou uma forma de promover essa experiência, evidenciando a 

versatilidade desse conceito. Além disso, ao serem questionados a respeito da vantagem 

competitiva dos respectivos negócios, os gestores demonstraram compreender a importância 

da experiência diferenciada atualmente. Observaram que os clientes estão mais exigentes e 

conscientes e, portanto, a qualidade do produto e o preço não são os únicos fatores relevantes 

ao optarem por um produto ou serviço.  

Ademais, com o auxílio do roteiro do cliente oculto, foi possível verificar as práticas 

de Marketing efetivamente utilizadas nas hamburguerias e comprovar o alinhamento das 

mesmas com os discursos dos gestores. No roteiro, também ficou evidente a preocupação com 

o atendimento e a experiência em contraponto com o preço praticado – que foi considerado 

bom pelos observadores à medida que estivesse de acordo com o mercado. Esse dado, aliado a 

opinião dos observadores em retornar às hamburguerias ainda que a relação custo/benefício 

não fosse bem avaliada, sinaliza a diminuição da preocupação excessiva do cliente pelo 



melhor preço e a crescente atenção à experiência do serviço prestado, legitimando as teorias 

relacionadas com o novo perfil de consumidores e ao Marketing Experimental. 

Todavia, o presente estudo demonstrou limitações ao analisar apenas três 

hamburguerias e todas situadas na Região Sul Fluminense. Além disso, a pesquisa do cliente 

oculto contou com apenas quatro observadores diferentes por estabelecimento, que foram em 

dias da semana distintos, influenciando a precisão da análise. 

 Pode-se destacar ainda a relevância do estudo no que diz respeito a transpor as 

barreiras acadêmicas, tendo em vista que os gestores se interessaram pelo tema e se 

mostraram dispostos a pesquisar a respeito, contribuindo para o progresso do Marketing 

Experimental no âmbito empresarial relacionado às hamburguerias pesquisas. Além disso, 

proporcionou aos gestores uma avaliação de seus respectivos negócios para o aprimoramento 

da experiência fornecida e da relação com os clientes. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada aos gestores 

 

 

1. Como surgiu o conceito do serviço que vocês oferecem hoje? 

2. Antes de estabelecer o seu negócio, você procurou saber os desejos e expectativas do 

seu público-alvo? (ou foi apenas uma aposta) 

3. O que você acredita que seus clientes prezam mais? Já fez alguma pesquisa de 

marketing relacionada a isto? 

4. O que você compreende por Marketing no setor de serviços? 

5. Tem alguma formação sobre essa área de estudos ou aprendeu com a vivência? 

6. Que práticas de Marketing realiza no seu estabelecimento? 

7. O que você acredita que é o diferencial da sua empresa mercadologicamente? 

8. Esse diferencial é o que define o posicionamento da sua marca no mercado? 

9. Acredita que isto (o diferencial apontado) é uma vantagem competitiva frente aos seus 

concorrentes? Se não, o que acha que é? 

10. Você já ouviu falar de Marketing Experiencial/Experimental? O quê? 

11. Busca explorar o uso dos 5 sentidos (paladar, olfato, visão, audição e tato) dentro do 

seu estabelecimento? Como? 

12. Você busca criar uma experiência diferenciada para seu cliente? Como? Por quê? 

13. Acredita que ao criar uma experiência diferenciada, os clientes optem por ir ao seu 

estabelecimento em vez de outro? Se não, o que seria? 

 


