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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo medir a percepção do público 
universitário sobre três estabelecimentos escolhidos dentro do segmento de 
Pub da cidade de Volta Redonda. Como orientação para a pesquisa partiu-se 
do seguinte questionamento: como os consumidores universitários percebem 
os serviços dos pubs da cidade frente aos fatores de atração destes 
estabelecimentos? Para responder à essa questão, foram abordados no 
trabalho tópicos relacionados a marketing, serviços, satisfação do cliente e 
papel do consumidor, fatores estes que ajudaram a compreender melhor a 
percepção do público estudado. A pesquisa foi classificada como descritiva, 
quanto ao objetivo e quantitativa, quanto à abordagem, sendo que a ferramenta 
utilizada na coleta de dados foi o SERVPERF, o qual busca medir a percepção 
do consumidor diante um serviço. A partir da ferramenta de coleta de dados 
utilizada foi possível medir o grau de importância de 5 dimensões existentes na 
área de serviços: Tangibilidade, Confiabilidade, Atendimento, Segurança e 
Empatia e como os três estabelecimentos se desempenharam, confrontando 
essas respostas com entrevistas realizadas com os gestores dos três 
estabelecimentos escolhidos para o estudo. 
  

Palavras-chave: pub, universitários, serviços, qualidade, servperf. 

 

ABSTRACT 

The present article aims to measure the perception of the university public 
about three establishments chosen within the Pubs segment of the city of Volta 
Redonda, for this to be done we have the following question: How do college 
consumers perceive the services of the city's pubs in front of the attraction 
factors of these establishments?. To it can be answered the article deals with 
topics related to marketing, services, customer satisfaction and consumer role 
which will help to better understand the public's perception. The methodological 
procedure of the research is descriptive and quantitative and the tool used in 
the data collection was the SERVPERF, which seeks to measure the 
consumer's perception of a service. From the data collection tool used it was 
possible to measure the degree of importance of 5 dimensions in the service 
area (Tangibility, Reliability, Attendance, Security and Empathy) and how the 
three establishments performed comparing these answers with interviews of the 
managers of the three establishments chosen for the study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com reportagem publicada pelo portal online A Crítica, dados da 
Abrasel (Associação Brasileira de bares e restaurantes) indicam que o setor de 
bares e restaurantes cresce cerca de 10% ao ano no país. Esse crescimento 
pode ser ocasionado devido ao novo tipo de consumidor que frequenta esses 
locais. Conforme identificado por Gimenes (2004), a procura de bares para o 
consumo de bebidas e comidas está sendo substituída pelas necessidades de 
socialização e contato com pessoas, além de divertimento, encontro com 
amigos e a vontade de ver e ser visto. 
 
De acordo com esses dados, subentende-se que esse segmento de mercado 
está cada vez mais competitivo e, considerando o frequente uso de redes 
sociais e internet dos dias atuais, é normal que informações sobre os 
concorrentes e opiniões de consumidores estejam disponíveis a todos para 
acesso a partir de seus computadores e smartphones. A partir daí torna-se 
importante, então, identificar preferências dos consumidores ao escolher 
estabelecimentos para frequentar, e buscar sua satisfação, a fim de alcançar o 
sucesso do estabelecimento. 
 
Considerando Volta Redonda como um polo universitário, por sediar dois campi 
de uma universidade federal, além de outras quatro faculdades privadas, e por 
isso receber alunos das mais variadas cidades da região, o foco desta 
pesquisa foi direcionado para pubs da cidade de Volta Redonda, no estado do 
Rio de Janeiro, perante a perspectiva dos estudantes universitários. 
 
Diante do exposto, surgiu o questionamento: como os consumidores 
universitários percebem os serviços dos pubs da cidade frente aos fatores de 
atração destes estabelecimentos? Esse questionamento deve-se à percepção, 
também por parte das autoras deste trabalho, do grande número de 
estabelecimentos do segmento instalados na cidade, e pela frequente 
concentração dos estudantes universitários nos mesmos. 
 

Antes de determinar o objetivo do trabalho, é importante definir tais 
estabelecimentos: diferentemente do bar, que é todo estabelecimento onde são 
servidas bebidas alcoólicas e não alcoólicas e petiscos, caracterizado 
principalmente por possuir um balcão que possibilita pedidos e onde estes são 
servidos, o pub, que vem do inglês Public House, e é um tipo de 
estabelecimento muito comum no Reino Unido, tem como uma de suas 
principais características sua decoração, diferenciando-se do bar por ser 
considerado um ambiente mais aconchegante e familiar, apesar de oferecer os 
mesmos serviços.  
 
Sendo assim, a pesquisa busca identificar qual a percepção dos universitários 
sobre estes estabelecimentos, verificando: a) quais os fatores mais importantes 
para a amostra em relação à qualidade dos estabelecimentos; b) qual sua 
percepção sobre os serviços dos estabelecimentos da cidade escolhidos para 
estudo dentro do segmento; c) qual dos estabelecimentos têm maior apelo 
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junto a esse público; e d) qual a visão dos gestores dos estabelecimentos, 
quando confrontadas às respostas obtidas junto à amostra. 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Medir a percepção do público universitário sobre os estabelecimentos 

escolhidos dentro do segmento de pubs na cidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Entender quais são os fatores de maior importância para a amostra em 
relação à qualidade dos estabelecimentos; 

 
2. Apurar a percepção dos consumidores a respeito dos estabelecimentos 

escolhidos dentro do segmento; 
 

3. Comparar qual dos estabelecimentos têm melhor desempenho diante os 
consumidores;  
 

4. Confrontar os resultados obtidos com a visão dos gestores dos 
estabelecimentos.  
 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. MARKETING 
 
 
A definição de marketing é dada por Kotler (2009, p.37) como: “um processo 
social e gerencial pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 
desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. 
Ou seja, o conceito de marketing está diretamente ligado com os conceitos de 
oferta e demanda, onde as empresas vão ofertar seus produtos e serviços e os 
indivíduos, que geram a demanda, vão adquirir os mesmos. 
 
Baker (2005) diz que o marketing começa com o mercado e com o consumidor, 
e faz uma analogia, dizendo que dentro de um ambiente democrático de 
consumo os votos do dinheiro vão ser dados diariamente, e que para conseguir 
ganhar esses votos é necessário oferecer um produto melhor ao mesmo preço 
ou então os mesmos produtos com um preço menor do que os seus 
concorrentes. O autor também ressalta que o preço é algo objetivo e tangível, 
de forma que o empresário consiga controlar seus preços, mas que apenas o 
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consumidor poderá dizer se aquele produto é diferenciado, melhor do que os 
outros, por isso, é dito que o marketing começa e termina com os clientes, e 
requer que as empresas produzam algo que se possa vender facilmente e não 
ao contrário, que as empresas se esforcem para vender aquilo que será capaz 
de produzir. Cabe ressaltar que quem produz está em busca de lucro, e quanto 
mais valor agregar ao seu bem, e mais satisfação conseguir passar aos 
consumidores, mais disposto o cliente estará a pagar por eles.  
 
Portanto, Baker (2005, p. 7) diz que “o marketing trata-se [sic] de satisfazer 
mutuamente as relações de troca nas quais o catalisador é a tentativa do 
produtor de definir e satisfazer melhor as necessidades do cliente.” 
 
3.1.2. COMPOSTO DE MARKETING 
 
 
O composto de marketing ou mix de marketing é definido por McCarthy (2001 
apud Baker, 2005, p. 203) como “o conjunto de ferramentas do marketing - 
quase sempre resumida pelos “quatro Ps”: o produto, seu preço, promoção e 
praça - que a empresa usa para alcançar seus objetivos no mercado alvo”. A 
figura a seguir mostra como se dá a representação desse composto. 
 

 
Figura 1 - Composto do Mix de Marketing 

Fonte: Adaptada de Baker, 2005. 

 
A descrição desses fatores que compõem o mix é explicada por Urdan e Urdan 
(2013) como:  
 
Produto - Vai ser o conjunto dos benefícios oferecidos aos clientes, que devem 
satisfazer suas necessidades e atender seus desejos. Esses benefícios podem 
ser entregues nas formas de atributos do produto, como por exemplo, 
características técnicas. São exemplos: A qualidade do produto, a variedade, o 
design.  
 
Praça - São os lugares onde os bens são disponibilizados aos clientes. É 
necessário que o consumidor tenha fácil acesso ao bem, pois independente 
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dele ser ótimo, sua utilidade irá desaparecer uma vez que ninguém consiga 
acessá-lo. A praça traz vantagem a uma empresa que, por exemplo, oferece 
grande variedade de bens, garantindo que quando um indivíduo precisar ele 
estará disponível, pois retém mais pontos de vendas e nesses pontos o 
atendimento é eficaz. Pode ser vantajoso também, pois ajuda a reduzir custos 
com uma distribuição que funciona corretamente.  
  
Preço - É aquilo que o consumidor está disposto a pagar por aquilo que a 
empresa lhe oferece. A gestão dos preços cuida das várias condições que 
podem afetar os preços fixados. No fim, é preciso que as receitas cubram as 
despesas e ainda gerem uma rentabilidade que seja compatível com as que os 
acionistas esperam. A determinação do preço é influenciada por condições 
externas como a economia, os concorrentes e até pelo mercado-alvo, visto que 
eles irão perceber o valor de um bem e assumirão se estarão dispostos a pagar 
por ele ou não. 
 
Promoção - Vai envolver a comunicação da empresa com seu público, tem o 
objetivo de informar, persuadir e influenciar os indivíduos. Para que isso seja 
feito existem cinco ferramentas promocionais: a propaganda, o marketing 
direto, a venda pessoal, as promoções de venda e as relações públicas. Os 
meios para que isso seja feito podem ser a televisão, rádio, revista, jornal, 
panfleto, internet, entre outros. É necessário que se dedique tempo para fazer 
a promoção e é importante lembrar que uma comunicação bem feita não é algo 
fácil de ser construído, pois os consumidores estão recebendo informações 
sobre outros bens constantemente, tornando esse trabalho mais complicado. A 
promoção absorve uma parcela significativa dentro do orçamento destinado ao 
marketing e fazer uma escolha errada irá pressionar a rentabilidade. 
 
Com todos esses Ps do composto, Baker (2005) fala que se o profissional de 
marketing souber usar as ferramentas do mix, tomando decisões certas sobre o 
produto, sobre seu preço e como ele será divulgado e distribuído, então terá 
sucesso nos negócios.  
 
3.2. SERVIÇOS 
 
 
Antes de explicar os próximos tópicos que tratarão de qualidade e qualidade 
em serviços, é importante esclarecer o que é serviço. Diferentemente dos bens, 
os serviços são intangíveis, e são o resultado de uma combinação de 
atividades a fim de atender uma demanda ou necessidade.  
 
Os autores Lovelock e Wright (2001, p.5) usam duas definições para serviços, 
sendo elas:  

 
O serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. 
Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o 
desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta 
em propriedade de nenhum dos fatores de produção.  

 
Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 
benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 
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decorrência da realização de uma mudança desejada no - ou em 
nome do - destinatário de serviço. 

 
Já Baker (2005) diz que serviço pode ser algo difícil de ser definido, pois a 
maioria dos produtos que compramos é uma mistura de bens e elementos de 
serviços, por exemplo, a compra de uma madeira poderá incluir serviços, como 
o de transporte da mesma até o ponto onde o cliente desejar.  
 
O presente trabalho, por exemplo, ao direcionar seus estudos para pubs, 
estará tratando de um produto caracterizado pela junção de serviço e bens, 
como também exemplifica Las Casas (2008, p.12), ao falar dos restaurantes, 
onde os clientes estão expostos a uma combinação de serviços de 
atendimento e refeições. 
 
3.2.1. QUALIDADE  
 
 
O gerenciamento de qualidade é uma das ferramentas mais importantes da 
gestão de uma empresa, pois é capaz de transformar todo o processo de 
produção, aumentando a produtividade e reduzindo a ocorrência de defeitos. 
 
De acordo com Martins e Laugeni (2015, p. 496-497), das diversas definições 
para o conceito de qualidade, sendo cada uma delas percebida pelo ponto de 
vista do consumidor, as cinco consideradas principais são a transcendental, 
formada por padrões elevadíssimos; focada no produto, com variáveis e 
produtos passíveis de medição e controle; focada no usuário, se baseia na 
ideia de que o cliente é fator importante para a manutenção da competitividade 
da empresa; focada na fabricação, busca melhoria técnica nos projetos e 
processos; e, por fim, focada no valor, na qual o produto deve estar de acordo 
com o uso e o preço de comercialização. 
 
Embora muitas vezes as percepções citadas acima sejam relacionadas à 
qualidade do produto, é importante adaptá-las também aos serviços. De acordo 
com Las Casas (2008, p. 14) “geralmente, os serviços são prestados quando 
vendedor e comprador estão frente a frente. Por isso é necessário uma 
capacidade de prestação de serviços antecipada com a criação de sistemas de 
qualidade.”. 
 
3.2.2. QUALIDADE EM SERVIÇOS  
 
 
De acordo com Hoffman et al (2010, p. 374), para medir a qualidade do serviço 
é importante diferenciá-la do conceito de satisfação do cliente. Embora 
relacionados, a satisfação do cliente apenas fornece dados a curto prazo, 
enquanto a qualidade de serviço é uma avaliação de todo o processo no longo 
prazo. Esse fato ocorre por que cada cliente avalia a qualidade de uma nova 
empresa, com a qual não teve contato anterior, a partir de suas próprias 
expectativas. Além disso, a cada novo encontro, o cliente tem suas percepções 
revistas ou confirmadas sobre qualidade, e isso irá definir sua decisão de 
recompra. 
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Por tratar-se de algo subjetivo, definido pela percepção de cada consumidor, a 
qualidade é uma ferramenta complexa de medição, principalmente no que se 
refere a produtos intangíveis, por isso, ela deve sempre abranger determinadas 
características. Martins e Laugeni (2015, p. 497-498) definem para a medição 
de qualidade em produtos oito elementos a serem considerados, sendo eles 
características operacionais principais (o desempenho de cada produto de 
acordo com sua função), as características operacionais adicionais 
(particularidades que aumentam a atratividade do produto), confiabilidade, 
conformidade com normas estabelecidas durante a produção, durabilidade, 
assistência técnica em casos de defeito e reparos e estética. Já a medição da 
qualidade de serviços pelos clientes dá-se pelos critérios apontados e 
explicados na tabela a seguir, de acordo com Corrêa e Caon (2002): 
 

 
 
Acesso 

·   

• Facilidade de acesso físico (proximidade, praticidade de 
chegar) 

 

• Facilidade de acesso remoto (vários meios possíveis, por 
exemplo). 

 
 
 
Velocidade 

·   

• Rapidez para iniciar o atendimento (tempo gasto pelo 
cliente antes de o atendimento começar, por exemplo). 

 

• Rapidez para executar o atendimento/serviço (tempo que 
decorre desde o início do atendimento até o final da 
entrega do serviço). 

 
Consistência 

·   

• Grau de ausência de variabilidade entre a especificação e 
a entrega do serviço. 

 
Competência 

·   

• Grau de capacitação técnica da organização para prestar 
o serviço. 

 
 
Atendimento 

·   

• Grau de atenção dada pelos funcionários de contato, 
disposição para entender e auxiliar o cliente. 

 

• Grau de simpatia, educação e cortesia dos funcionários 
de contato com o cliente. 
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Flexibilidade 

·   

• Grau de capacitação para alterar o pacote de serviços 
para que melhor se ajuste à expectativa/desejo do cliente. 

 

• Rapidez e facilidade com a qual se executam alterações 
no pacote de serviço. 

 

• Quantidade de opções presentes no pacote de serviços. 

 
Segurança 

·   

• Nível de segurança pessoal ou do bem do cliente que 
passa pela prestação de serviço. 

 
 
Custo 

·   

• Custo, para o cliente, de ser cliente. Inclui o preço, mas 
pode incluir custos adicionais, como, por exemplo, o custo 
de ter acesso ao processo. 

 
 
Integridade 

• Honestidade, sinceridade e justiça com que o cliente de 
serviços é tratado. 

 

• Confiança de que o prestador honrará a garantia do 
serviço caso algo dê errado. 

 
Comunicação 

• Habilidade de o prestador de serviço comunicar-se com o 
cliente numa forma desejável (inteligível, com frequência e 
riqueza adequada). 

Limpeza • Asseio e arrumação das instalações do serviço. 

Conforto • Nível de conforto oferecido pelas instalações do serviço. 

 
 
 
 
Qualidade de 
bens 

• Qualidade da especificação dos bens materiais que são 
parte do pacote de valor entregue (nível das 
especificações em si): estética, entre outros. 

 

• Qualidade de conformidade dos bens materiais (quando 
se encontram conforme as especificações). 

 

• Durabilidade dos bens materiais entregues. 
 

• Confiabilidade, ou probabilidade de o bem entregue falhar 
dentro de determinado período de tempo.  

 
Estética 

• Aparência e ambiente das instalações do serviço: som, 
cheiro, atmosfera. 

Tabela 1: Aspectos usados pelos clientes para avaliar desempenho em serviços. 
Fonte: Adaptado de Corrêa e Caon (2002). 
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Existe, no entanto, uma diferença primordial quanto à qualidade no que se 
refere a bens e serviços. Enquanto nos bens é possível identificar erros e 
falhas antes que os consumidores entrem em contato com eles, ou substituí-los 
caso chegue até o consumidor, para os serviços a manutenção da qualidade 
deve estar presente no dia a dia do gerenciamento, buscando resolver as 
lacunas que podem existir entre a expectativa do cliente e o serviço percebido. 
 
3.2.3. LACUNAS DOS SERVIÇOS 
 
 
Como explicado acima, o serviço tem sua qualidade confrontada a cada novo 
consumo do cliente. Isso quer dizer que as empresas devem buscar sempre a 
excelência nos seus serviços de modo que os consumidores tenham suas 
expectativas atendidas. Para isso, é importante que a empresa trabalhe na 
eliminação das lacunas existentes entre a expectativa sobre o serviço prestado 
e percepção a respeito do mesmo pelo cliente. 
 
De acordo com Hoffman et al (2010, p. 377) a principal lacuna encontrada no 
setor de serviços é a lacuna de serviço, que é a medida da discrepância entre a 
percepção e a expectativa dos clientes. Ela é resultado de outras quatro 
lacunas: do conhecimento, de padrões, da entrega e de comunicação.  

 
A primeira lacuna é a do conhecimento, ocorre quando gestores assumem que 
conhecem a expectativa de seus clientes, sem procurar qualquer 
embasamento que possa confirmar ou negar aquilo. Ao fazer isso, cria-se uma 
lacuna entre a expectativa real do cliente e o que os gerentes acreditam que os 
clientes querem. Logo depois surge a lacuna de padrões, que é a diferença 
entre o entendimento das expectativas dos clientes e as especificações para a 
prestação de serviços. Aqui, mesmo que os gerentes tenham entendido 
corretamente o que seus clientes esperam, pode haver a diferenciação do 
serviço prestado devido às normas para prestação desse serviço. A terceira 
lacuna é relacionada à execução do serviço, principalmente por parte dos 
funcionários que têm contato direto com os consumidores. É a lacuna de 
entrega, e ocorre entre as especificações do serviço e o seu desempenho real.  

 
Por último, há a lacuna de comunicação, que ocorre devido à diferenciação 
entre o serviço prometido e o que é entregue. Está relacionada com a 
propaganda e as promessas que os gerentes fazem aos consumidores. 
 
A seguir na figura 2 é possível visualizar como ocorre o funcionamento dessas 
lacunas que também são comumente chamadas de gaps. 
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Figura 2 – Modelo de Gap da Qualidade de Serviços 

Fonte: Parasuraman (apud Miguel e Salomi, p. 16, 2004). 
  
 
3.3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
 
 
A satisfação dos consumidores é algo que todas as empresas, de diversos 
ramos visam, pois é um fator de extrema importância visto que ele ajudará a 
determinar o sucesso do empreendimento. De acordo com Kotler (2009, p. 53) 
a definição de satisfação se dá como “o sentimento de prazer ou de 
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo 
produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa”. 
 
Com isso é correto afirmar que a satisfação de dá com o valor percebido pelo 
consumidor e se determinado bem/serviço atendeu às suas expectativas. Se as 
expectativas de uma pessoa sobre determinado bem ou serviço for grande e o 
que for entregue à ela for inferior a isso, é muito provável que esse cliente saia 
frustrado e faça uma recomendação negativa para os outros. Esse fator (a 
recomendação para amigos e colegas) juntamente com experiências anteriores 
à compra e informações/promessas feitas pela própria empresa e pelas 
empresas concorrentes são citadas por Kotler (2009) como fatores que formam 
as expectativas do consumidor.  
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Corrêa e Caon (2002) também falam de alguns fatores que formam a 
expectativa dos clientes como será mostrado na figura 3 e cabe ressaltar que 
dentre eles também incluem os fatores que foram citados anteriormente por 
Kotler.   

 
 

 
Figura 3: Fatores que influenciam a formação da expectativa do cliente. 

Fonte: Adaptada de Zeithaml apud Corrêa e Caon, 2002. 

 
De acordo com Corrêa e Caon (2002), as Necessidades e Desejos vão 
influenciar nas expectativas simplesmente porque quando uma pessoa procura 
um serviço ela espera que aquilo seja atendido. A experiência passada vai 
influenciar no grau de expectativa do consumidor para com o produto ou 
serviço, pois se uma experiência passada foi boa o indivíduo irá aumentá-la, e 
é por isso que é importante que o ofertante consiga sempre manter a qualidade 
de seu serviço, assim ele conseguirá corresponder ao nível de percepção de 
seus consumidores. Dentro da experiência passada há outro ponto importante 
a ser considerado e que influencia a opinião de um cliente, que é a 
comparação de um produto/serviço em relação aos seus concorrentes, já que 
depois de feita essa comparação a pessoa poderá recomendar ou não para as 
demais, o que nos leva ao próximo fator. Comunicação boca a boca é aquela 
na qual um indivíduo vai levar em consideração experiências anteriores, e ela 
pode ser positiva ou não, cabe dizer que quando a experiência se dá como 
negativa fica mais complicado para o gestor desfazer essa “imagem” do que se 
ela fosse positiva. A Comunicação Externa abrange a comunicação da própria 
empresa, como propagandas em TV, rádio, folhetos, etc. e também influencia o 
grau de expectativa do consumidor, por isso um dos perigos dessa 
comunicação é fazê-la inadequadamente, aumentando a expectativa do 
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consumidor para com um produto/serviço ao qual não será viável de se 
entregar; por outro lado também é interessante se atentar para que não se crie 
expectativas baixas demais, pois isso gera o desinteresse do cliente contatá-lo. 
E por último o Preço, geralmente os consumidores costumam associar o preço 
com qualidade do produto/serviço, se o preço for alto é entendido que a 
qualidade é boa, e por ser algo fácil de ser comparado com os demais 
concorrentes, o consumidor pode tender a fazer um ranking de suas 
expectativas do preço com a qualidade esperada, e assim fazendo a escolha 
que melhor o atenderia.  
 
3.4 PAPEL DO CONSUMIDOR 
 
 
É de conhecimento comum o fato de que sem os clientes, não há negócio. 
Entretanto, os consumidores não atuam apenas como compradores dos 
produtos e/ou serviços que estão sendo vendidos. Os consumidores mostram-
se imprescindíveis no processo de tomada de decisão de gestores, nas 
estratégias a serem adotadas e até na segmentação de mercado. 
 
O feedback dos clientes é uma importante ferramenta que pode ser utilizada 
pelas empresas para monitorar se a organização está alcançando seus 
objetivos, e manter a competitividade. De acordo com Lovelock et al (2011): 
 

(...) muitos estrategistas concluíram que, em mercados cada 
vez mais competitivos, a vantagem suprema para uma 
empresa é aprender a mudar antes da concorrência. Sistemas 
eficazes de feedback facilitam a aprendizagem rápida. 

 
Receber um parecer do consumidor final sobre o trabalho que está sendo 
desenvolvido atua diretamente na manutenção ou conservação das estratégias 
adotadas pelas empresas no que tange a oferecer ao cliente o que ele precisa, 
atendendo sua necessidade. 
 
Além de ser considerado uma vantagem competitiva, o consumidor também 
tem influência sobre a lucratividade da empresa e sua divulgação, visto que é 
responsável pelo chamado marketing boca a boca. Mas, de acordo com Rocha 
e Christensen (2008, p.16-17), há mudanças no comportamento do consumidor 
que devem ser consideradas, pois estão relacionadas com os ajustamentos 
entre oferta e demanda, sendo que tais mudanças podem ser de caráter 
conjuntural, voltando o consumidor ao comportamento anterior com o tempo, 
ou de caráter estrutural quando o comportamento sofre alteração permanente. 
 
Atender e, possivelmente, superar as expectativas do cliente, criando um laço 
entre ele e a empresa, faz com que este cliente considere continuar 
consumindo os produtos/serviços oferecidos pela empresa, e indique os 
mesmos para pessoas próximas, tornando-se uma referência, e possibilitando 
à empresa ampliar seu leque de clientes. Conforme Lovelock et al (2011): 
  
 

Fidelidade é uma palavra antiquada que, por tradição, é usada 
para descrever a lealdade e a devoção entusiásticas a um 
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país, a uma causa ou a um indivíduo. Mais recentemente, tem 
sido utilizada em negócios para descrever a disposição de um 
cliente para prestigiar uma empresa a longo prazo, de 
preferência com exclusividade, e recomendar seus produtos e 
serviços a amigos e colegas. 

 
 

Dessa forma, podemos dizer que a lealdade vindo da parte do consumidor é 
extremamente importante para um negócio, principalmente na área de serviços 
onde o que está sendo avaliado é principalmente uma experiência, sendo que 
a mesma só ocorre durante a prestação de tal serviço. 
 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa é de natureza aplicada e descritiva quanto ao objetivo, pois de 
acordo com Gil (2008) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis”, e serão estudadas as 
características que influenciam um determinado grupo.  

A abordagem da pesquisa é tanto quantitativa quanto qualitativa, e quanto ao 
procedimento técnico foi realizado um levantamento junto ao público 
frequentador de três estabelecimentos de mesmo porte e segmento, 
localizados no município de Volta Redonda sendo eles o Barão Buffalo Wings 
& Beer, Calumma Pub e Morada Bar, além de entrevista com os gestores dos 
estabelecimentos. 

A amostra escolhida é constituída por universitários que estão cursando a 
graduação na cidade de Volta Redonda, que frequentam pubs, sendo eles uma 
parte significativa dos consumidores deste tipo de estabelecimento. O método 
de amostragem é o do estabelecimento da amostra por conveniência, visto que 
não seria viável especificar o tamanho da população universitária 
frequentadora de tais estabelecimentos. 
 
A coleta dos dados junto à amostra foi realizada por meio de um questionário 
usando o modelo SERVPERF. Para realização da pesquisa foram aplicados 76 
questionários. Dentre as respostas obtidas, 55 foram consideradas satisfatórias 
para a pesquisa, já que 9 questionários foram respondidos erroneamente e 12 
respondidos por pessoas que não frequentam pubs. A pesquisa foi realizada 
presencialmente, dentro das universidades da cidade, durante o mês de 
outubro de 2018. 
 
Quanto à análise dos dados, foi realizado um tratamento estatístico dos dados 
obtidos. Ainda segundo GIL (2008, p.17): 

 
 

Os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço 
às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação e 
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a observação. Tanto é que os conhecimentos obtidos em 
alguns setores da Psicologia e da economia devem-se 
fundamentalmente à utilização do método estatístico. 

  
 
4.1. MODELO SERVPERF  
 
 
Conforme apontado por Mondo e Fiates (2013), o modelo SERVPERF deriva 
de uma adaptação do modelo SERVQUAL. Enquanto o SERVQUAL é uma 
ferramenta que mensura as percepções do consumidor no que diz respeito à 
qualidade do serviço e é composta de uma escala com 44 itens divididos em 
duas seções, na primeira há 22 itens que diz respeito às expectativas que o 
consumidor tem em relação ao serviço de uma forma geral, na segunda seção 
há mais 22 itens, e nestes, os mesmos consumidores da seção anterior 
respondem sobre suas expectativas em relação a uma empresa ou grupo do 
mesmo tipo de serviço. O SERVPERF, no entanto, tem apenas 22 itens a 
serem respondidos, partindo do princípio defendido por diversos autores, de 
que para a avaliação do serviço basta mensurar a percepção do cliente. 
 
Ambos os modelos são divididos em dimensões, sendo elas a tangibilidade, a 
confiabilidade, o atendimento, a segurança e a empatia. A descrição deles se 
dá como: 
 
Tangibilidade: Mede a qualidade referente à infraestrutura, sua aparência, 
equipamentos. 
 
Confiabilidade: Mede se a empresa passa confiança aos seus clientes, se os 
funcionários dominam bem suas funções, se o que foi prometido ao 
consumidor será realmente entregue. 
 
Atendimento: Mede o próprio atendimento, se os funcionários estarão sempre 
dispostos a ajudar o consumidor, se têm capacidade de um bom atendimento, 
se sabem passar as informações de prazos e datas referentes ao cumprimento 
do serviço.   
 
Segurança: Mede a competência da empresa quanto às transições, se são 
feitas de forma segura, se os funcionários são atenciosos com os 
consumidores, se saberão responder as perguntas.  
 
Empatia: Mede se a empresa realmente entende a necessidades de seus 
consumidores, se tem o cuidado e atenção para com o que eles precisam, e se 
os escuta e leva sua opinião em consideração.  
 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
A fim de extrair as características gerais da amostra, e assim buscar também 
identificar fatores em comum entre os entrevistados, perguntou-se idade, 
renda, sexo, frequência com que vai a pubs e fatores de atração destes. Foram 
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estudados três estabelecimentos: Morada Bar, Calumma Pub e Barão Buffalo 
Wings & Beer, todos localizados em Volta Redonda/RJ, tendo sido solicitado a 
cada um dos entrevistados que escolhesse um deles e avaliasse os 22 
aspectos do Servperf. Além disso, foram realizadas também entrevistas com os 
gestores de cada um dos estabelecimentos, nas quais buscou-se entender 
sobre a origem de cada um, além dos investimentos que são realizados em 
estrutura e qualidade. 
 
Em uma análise geral da amostra percebem-se os seguintes aspectos: 43,6% 
dos respondentes possuem idade entre 18 e 21 anos, 47,3% têm entre 22 e 25 
anos e 9,1% possuem idade maior que 25 anos, sendo 58,2% do sexo feminino 
e 41,8% do sexo masculino.  
 
Quanto à renda, foi possível notar que pouco mais da metade (50,9%) da 
amostra possui renda entre 1 e 3 salários mínimos, 36,4% possuem renda 
menor que um salário mínimo e apenas 12,7% dos universitários possuem 
renda maior que 3 salários mínimos.  
 
A frequência da amostra visitando os pubs escolhidos se deu como 43,6% vão 
raramente, 32,7% ao menos uma vez no mês, 20% de duas a três vezes no 
mês, 1,8% quatro vezes ao mês e 1,8% mais de quatro vezes ao mês.  
 
Quando perguntado “o que te atrai em um pub?”, no qual as opções de múltipla 
escolha eram: atendimento, preço, ambiente, cardápio, música ao vivo e 
outros, os itens que apareceram nas três primeiras posições foram ambiente, 
preço e atendimento. Ao escolher um pub preferido dentre os três selecionados 
para o estudo, houve 26 votos (47,3%) para o Morada Bar, 19 votos (34,5%) 
para o Barão Buffalo Wings & Beer e 10 votos (18, 2%) para o Calumma Pub.  
 
A avaliação aplicada através do Servperf se deu através de 22 aspectos, 
divididos em 5 dimensões, dentre os quais, cada entrevistado deveria votar em 
uma escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) qual a 
importância do aspecto e o desempenho do estabelecimento de preferência em 
relação a ele. Os aspectos considerados mais importantes de forma geral pelos 
participantes da pesquisa foram Ambiente devidamente limpo e higienizado, 
Propaganda realizada é honesta, Funcionários preparados para passar 
informações corretas (foram considerados aqui os três itens que obtiveram 
maior número de notas 5 no grau de importância). Em contrapartida, os itens 
Equipamentos secundários adequados (como sons, TVs, telões, wi-fi), Há 
um espaço para possíveis críticas e sugestões e Domínio de cardápio por 
parte dos garçons, receberam menos de 50% dos votos nota 5 na escala de 
importância. Cabe ressaltar que embora pareçam contraditórios os itens 
Funcionários preparados para passar informações corretas e Domínio do 
cardápio por parte dos garçons, estarem um entre os mais importantes, e 
outro entre os menos importantes, as autoras entendem que no que tange ao 
primeiro, o item faz referência a todo o corpo de funcionários do 
estabelecimento, e às informações como horário de funcionamento, atrações, 
preços, etc., enquanto o segundo refere-se à capacidade do garçom de 
informar quais as opções compõem o cardápio. As autoras acreditam, ainda, 
que a diferenciação de votos entre um aspecto e outro se deu por parte dos 
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clientes não considerarem necessário que os garçons tenham esse domínio 
por tratar-se de algo que já está discriminado nos cardápios. 
 
Individualmente, o Morada Bar foi o preferido entre os entrevistados. Entre os 
participantes que o escolheram 53,8% está na faixa etária de 22 a 25 anos, e a 
mesma porcentagem possui renda de 1 a 3 salários mínimos. É interessante 
notar que nesses dois aspectos, a amostra ficou igualmente dividida, conforme 
mostram os gráficos abaixo: 
 

 
Gráfico 1: Idade da amostra da pesquisa 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 

 
Gráfico 2: Renda da amostra da pesquisa 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 

 
O primeiro gráfico confirma a informação passada pelo gestor durante a 
entrevista, de que o público alvo do bar é composto por pessoas a partir de 20 
anos. Apesar disso, os gestores afirmaram não direcionar suas propagandas 
para o público universitário, devido ao fato de entenderem que grande parte 
desse público não possui renda, ou são estagiários e, por isso, talvez não se 
identifiquem com a estratégia de precificação da casa. 
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Foi possível também identificar que entre os votos, mais da metade frequenta o 
estabelecimento uma ou mais vezes ao mês, tendo um comportamento 
semelhante ao do público geral pesquisado. Esta mesma identificação ocorre 
na questão referente aos fatores atrativos em pubs. 
 

 
Gráfico 3: Freqüência clientes Morada Bar 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 

 

 
Gráfico 4: Freqüência Geral da Amostra Entrevistada 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 
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Gráfico 5: Fatores de atração à Pubs – Clientes Morada 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 
 

 
Gráfico 6: Fatores de atração à Pubs – Amostra Geral 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 
 

É fundamental observar como o ambiente influencia na escolha pela casa, já 
que obteve uma votação acima da média geral, e ainda que no SERVPERF, no 
critério referente a conforto, o Morada Bar tenha obtido aproximadamente 88% 
das avaliações equilibradas entre as notas 4 e 5, embora no que se refira ao 
layout, bem como ao espaçamento entre as mesas e espaço para circulação 
dos garçons as avaliações tenham uma tendência mediana. O espaço está 
atualmente passando por reformulações, e será expandido, o que acarretará no 
aumento de sua capacidade para o dobro da atual. 
 
Em relação à análise do estabelecimento, dos 26 votantes, 73,1% considerou 
que o estabelecimento tem nota 5 no critério de desempenho Ambiente 
devidamente limpo e higienizado, sendo considerado um bom desempenho, 
ficando o restante dos votos divididos entre as notas 4 e 2, correspondendo a 
um total de 23,1% e 3,8% respectivamente. No critério Propaganda realizada 
é honesta, o estabelecimento também apresentou um desempenho 
satisfatório, apesar de ser o menor entre os três mais importantes para público 
entrevistado, ficando sua votação concentrada entre as notas 4 e 5, 
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representando 50% e 38,5% cada uma, e o restante 11,5% divididos entre as 
notas 2 e 3. Para o aspecto Funcionário preparados para passar 
informações corretas, a votação ficou dividida entre as notas 3, 4 e 5, e suas 
respectivas porcentagens 7,7%, 34,6% e 57,7%. Este resultado é interessante, 
pois somadas as duas notas mais altas, elas representam cerca de 92% dos 
votos, o que é bastante significativo visto que, de acordo com entrevista com o 
gestor, os funcionários não recebem nenhum tipo de treinamento, visando 
manter um tratamento informal e irreverente com os clientes, na intenção de 
que todos sintam como se estivessem com amigos nas suas próprias casas, e 
também não há preferência pela contratação de funcionários com experiência 
na área de atendimento. 
 
Quanto aos critérios que apresentaram menor importância para o público geral, 
a casa obteve 30% de notas 5 no aspecto Equipamentos secundários 
adequados, demonstrando um resultado condizente com a avaliação geral. Já 
no quesito Domínio do cardápio por parte dos garçons, ocorreu uma 
diferenciação, já que para os entrevistados que têm preferência pela casa, 
61,5% avaliam o aspecto com nota 5, uma avaliação cerca de 15% superior à 
média. Por último, na questão Há um espaço para possíveis críticas e 
sugestões, a maior pontuação foi nota 3, um desempenho mediano, com 
46,2% dos votos, estando as restantes 53,8% das avaliações divididas entre 
todas as notas de forma equilibrada. É importante considerar que embora a 
maioria do público entrevistado não avalie o último aspecto com pontuação 
máxima, a casa possui diversas formas de avaliação do serviço prestado, 
conforme informações passadas pelo gestor do estabelecimento, que contou 
que acontecem avaliações rápidas e objetivas dentro do próprio local, com os 
clientes, nas quais eles avaliam com notas diferentes critérios, e também 
avaliações mais extensas, realizadas on-line anualmente, que servem para 
nortear os próximos passos do bar, como projetos de expansão, mudanças do 
cardápio, etc. 
 
A casa Barão Buffalo Wings & Beer ficou em segundo lugar na preferência da 
amostra. Quanto à faixa etária das pessoas que escolheram o estabelecimento, 
a maioria se deu (47,4%) entre 22 e 25 anos, o que é interessante, pois o 
gestor afirma que apesar de ter um público bem segregado, o seu foco é em 
um público que possui idade acima de 35 anos.  
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Gráfico 7: Idade Clientes Barão Buffalo Wings & Beer 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018 

 

Quanto ao sexo, 63,2% da amostra que escolheu o Barão são mulheres, o que 
comparando com os resultados gerais (58,8% do sexo feminino) não há 
diferença expressiva. 
 
Em relação à renda, o resultado nos mostra que 57,9% é constituído por renda 
entre 1 e 3 salários mínimos. De acordo com uma matéria feita pela Revista 
Valor, em maio de 2018, a distribuição de renda do país se forma da seguinte 
maneira vista no gráfico:  
 

 
Gráfico 8: Divisão de Classes Sociais no Brasil 

Fonte: Gráfico retirado de: Estudos apontam que até 900 mil pessoas deixaram as classes A e 
B. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5515501/estudos-apontam-que-ate-900-mil-

pessoas-deixaram-classes-e-b>. 

https://www.valor.com.br/brasil/5515501/estudos-apontam-que-ate-900-mil-pessoas-deixaram-classes-e-b
https://www.valor.com.br/brasil/5515501/estudos-apontam-que-ate-900-mil-pessoas-deixaram-classes-e-b
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Gráfico 9: Renda Clientes Barão Buffalo Wings & Beer 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
Ao confrontar essas informações com a visão do gestor, que diz que considera 
seu público como pessoas de classe A e B, é percebido que a informação se 
confirma.  
 
Com relação à frequência nos resultados individuais do Barão, a maioria da 
amostra (57,9%) marcou que raramente frequenta pubs, se distinguindo do 
resultado geral onde é visto que 56,4% frequentam pubs ao menos uma vez ou 
mais vezes em um mês. Talvez isto esteja relacionado aos freqüentadores do 
barão não o considerarem como um Pub, mas sim como um bar. 

 
Quando perguntado “o que te atrai a um pub?”, os itens mais votados foram 
ambiente, preço e atendimento, sendo que os dois últimos mencionados 
obtiveram um empate. 
 

 
Gráfico 10: Fatores de Atração à Pubs - Clientes Barão Buffalo Wings & Beer 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 
 

Na análise de desempenho comparando com a análise geral de importância, 
verificou-se que o item Ambiente devidamente limpo e higienizado obteve 
13 votos (68,4%) com nota 5, 4 votos (21,1%) com nota 4 e apenas 2 votos 
(10,5%) com nota 3. No item Propaganda realizada é honesta foi obtido 
52,6% dos votos para nota 5, 31,6% dos votos para nota 4 e 15,8% dos votos 
para nota 3. Já em Funcionário preparados para passar informações 
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corretas, os resultados das notas também se distribuíram em 3, 4 e 5 com 
5,3%, 26,3% e 68,4% respectivamente.  
 
Nos aspectos de menor importância na análise geral, o estabelecimento se 
desempenhou da seguinte forma:  
 
Equipamentos secundários adequados (como sons, TVs, telões, wi-fi) se 
distribuíram entre as 5 notas, sendo 5,3% para a nota 1 e também para a nota 
2, 15,8% para a nota 3 e 36,8% para a nota 4 e também para a nota 5; Há um 
espaço para possíveis críticas e sugestões também houve uma variação, e 
se dividiu entre as 5 notas, sendo 10,5% para nota 1, 21,1% para nota 2 e 
também para a nota 5, 15,8% para a nota 3, 31,6% para a nota 4, sendo essa a 
maior delas; r por fim Domínio de cardápio por parte dos garçons, 
diferentemente dos outros 2 aspectos considerados menos importantes, esse 
não se dividiu entre as 5 notas, foi apenas nas notas 3, 4 e 5 sendo suas 
respectivas porcentagens 26, 3%, 26, 3% e 47,4%.  
 
O Calumma Pub obteve em relação aos demais estabelecimentos do estudo, 
menos votos da amostra em relação à preferência entre as casas. Na análise 
de dados foi obtido que 60% das pessoas que frequentam o estabelecimento 
possuem idade entre 18 e 21 anos, o que de acordo com o gestor se encaixa 
na faixa etária a qual ele tenta dar maior foco que se dá entre 18 e 50 anos. 
Ainda foi visto que 70% do público são pessoas do sexo feminino e 40% 
possuem renda menor que um salário mínimo.  
 

 
Gráfico 11: Idade Clientes Calumma Pub 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 
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Gráfico 12: Sexo Clientes Calumma Pub 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 
 

 

 
 

Gráfico 13: Renda Clientes Calumma Pub 
Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
Cabe ressaltar que ainda segundo o gestor a casa tenta constantemente atrair 
o público universitário, fazendo inclusive programações e promoções que 
possam chamar atenção desse público, porém o mesmo continua mantendo 
certa resistência, por achar que os preços ou que o ambiente em si passam a 
impressão de que são caros, por isso, talvez eles não frequentem a casa com 
mais assiduidade como ele gostaria. Quanto à frequência da amostra que 
escolheu a casa deu-se por 50% ao menos uma vez por mês, 20% raramente, 
20% duas ou mais vezes no mês e 10% acima de 4 vezes ao mês, com visto 
no gráfico abaixo.  
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Gráfico 14: Frequência Clientes Calumma Pub 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
 
Foi notável que diferentemente da análise geral, ao perguntar para as pessoas 
que escolheram o Calumma Pub “o que te atrai a um pub?”, os que ficaram nas 
3 primeiras posições foram preço, ambiente e cardápio. Foi dito pelo gestor do 
local algumas coisas relativas a esses fatores: quanto ao preço, como já falado 
anteriormente, o gestor acha justo por tudo que a casa oferece ao seu cliente; 
quanto ao ambiente, foi contado na entrevista que inicialmente foi contratado 
um arquiteto para reestruturar o local (que antes se tratava de uma pizzaria), 
principalmente para que o ambiente fosse funcional, mas que em relação à 
decoração, os sócios buscaram colocar a identidade deles, que conta inclusive 
com alguns itens pessoais; e por último, quanto ao cardápio, a casa está 
passando por uma troca do mesmo com a intenção de ficar mais competitivo e 
atraente, para isso foi contratada uma consultoria e feitas algumas pesquisas 
com sua clientela. 
 

 
Gráfico 15: Fatores de Atração à Pubs - Calumma Pub 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 

Fazendo a análise do desempenho do Calumma em relação aos aspectos 
mencionados na análise geral, temos que Ambiente devidamente limpo e 
higienizado obteve 80% dos votos com nota 5 e 20% com nota 4. 
Propaganda realizada é honesta e Funcionários preparados para passar 
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informações corretas obtiveram 70% dos votos com nota 5 em ambos os 
itens com o restante se dividindo em notas 4 (20%) e 3 (10%). 
 
Já os que obtiveram menor importância na análise geral se desempenharam da 
seguinte maneira no Calumma: Equipamentos secundários adequados 
(como sons, TVs, telões, wi-fi) obtiveram 50% dos votos com nota 4, 40% 
nota 5 e os outros 10% nota 3. Há um espaço para possíveis críticas e 
sugestões teve sua maior parte com 40% dos votos com nota 3, porém o 
restante das notas foram bem distribuídas com 10% de nota 1, 20% nota 2, 
20% nota 4 e os outros 10% para nota 5. Domínio de cardápio por parte dos 
garçons se dividiu entre notas 4 e 5 com 50% cada um. 
 
Analisando de forma mais ampla, baseando-se no grau de importância da 
amostra em geral, pode-se observar como os 3 estabelecimentos se 
desempenharam nas 5 dimensões propostas que se designam como 
Tangibilidade, Confiabilidade, Atendimento, Segurança e Empatia. 
 
Na pesquisa aplicada, dos 22 itens para avaliação, 6 deles eram sobre 
Tangibilidade sendo eles Instalações físicas bem adequadas (1), Layout bem 
definido (2), Equipamentos secundários adequados (3), Ambientes 
devidamente limpos e adequados (4), Adaptados para portadores de 
necessidades especiais (5) e Estabelecimento bem localizado (6). No item (1) é 
notável que para a amostra é algo importante, e que embora o Calumma Pub e 
o Morada bar estejam bem próximos ao grau de importância, apenas o Barão 
Buffalo obteve desempenho acima da importância; no item (2) o Calumma Pub 
foi o que se desempenhou melhor em relação ao quão importante este item era 
pra amostra; já o item (3), que no geral não parecia tão importante quanto os 
outros, os três estabelecimentos se desempenharam bem, acima do nível de 
importância. No item (4), os pubs apresentaram desempenho próximo ao grau 
de importância, sendo a dimensão considerada pelos entrevistados a mais 
importante; já no item (5), apesar de apresentar importância mediana para os 
entrevistados, os estabelecimentos obtiveram as avaliações mais baixas entre 
todas as dimensões; e por último o item (6), no que se diz respeito a 
tangibilidade o único local que superou o grau de importância foi o Calumma 
Pub, ficando o Morada Bar com avaliação bem próxima.  
 

 
Gráfico 16: Desempenho e Importância da dimensão Tangibilidade 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 
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Na segunda dimensão, a Confiabilidade se deu pelos seguintes itens: 
Fornecimento do serviço conforme previsto (1), Itens disponíveis no cardápio 
independente do dia (2), Domínio do cardápio por parte dos garçons (3), 
Serviço prestado com agilidade (4) e Propaganda realizada é honesta (5). No 
item (1) de Confiabilidade, o que mais se aproximou do grau de importância foi 
o Morada Bar; no item (2) os 3 estabelecimentos tiveram desempenhos 
próximos, porém o que melhor se desempenhou foi novamente o Morada Bar; 
no item (3) o Calumma Pub obteve melhor desempenho indo inclusive bem 
acima do grau de importância e se distanciando dos seus concorrentes; o item 
(4) apresentou alto grau de importância dentro das avaliações, contudo todos 
os estabelecimentos obtiveram desempenhos abaixo do esperado pelos 
cliente, embora tenham sido resultados próximos entre sim;  e por último, o 
item (5) apresentou importância próxima ao item anterior, e nenhum dos três 
locais se desempenhou acima do grau de importância, apesar do Calumma 
Pub e o Barão Buffalo Wings & Beer estarem próximos.  
 

 
Gráfico 17: Desempenho e Importância da dimensão Confiabilidade 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
Na terceira dimensão, no que diz respeito ao Atendimento tínhamos 4 itens: 
Funcionários com comportamento profissional (1), Funcionários preparados 
para passar informações corretas (2), Funcionários solícitos (3), Funcionários 
dispostos a responder dúvidas e sempre gentis (4). No item (1) o único 
estabelecimento que superou o grau de importância em relação ao seu 
desempenho foi o Barão Buffalo Wings & Beer, contudo todos os demais 
estabelecimentos tiveram resultados também próximos ao grau de 
desempenho; no item (2) todos os estabelecimentos se aproximaram do grau 
de importância foram, embora que ainda abaixo do mesmo; no item (3) o 
Morada Bar foi o que melhor se desempenhou chegando bem próximo do grau 
de importância, apesar de novamente os resultados estarem próximos; no 
último item (4) os três estabelecimentos se encontram abaixo do grau de 
importância.  
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Gráfico 18: Desempenho e Importância da dimensão Atendimento 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
Na quarta dimensão, a Segurança, foram colocados três itens para serem 
avaliados: Estabelecimento segue normas de segurança adequadas (1), 
Transações monetárias feita por meios seguros (2), O estabelecimento proíbe 
bebidas para menores (3). No item (1) apenas o Barão Buffalo Wings & Beer 
obteve pontuação maior que a importância, estando os outros dois 
estabelecimentos com diferenças expressivas em relação ao primeiro; no item 
(2) todos os estabelecimentos ficaram dentro da mesma média que a 
importância dada pelos clientes; e no item (3) o único que ultrapassou o grau 
de importância foi a casa Barão Buffalo Wings & Beer, com desempenho bem 
acima da importância dada ao critério pelos entrevistados.  
 

 
Gráfico 19: Desempenho e Importância da dimensão Segurança 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
A última dimensão, composta por Empatia tinha os seguintes itens: Há um 
espaço para possíveis críticas/sugestões (1), O estabelecimento recebe bem 
críticas e sugestões propostas (2), Capacidade de resolver possíveis 
problemas (3), Canais de comunicação com o estabelecimento eficientes (4). 
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Verificou-se que em todos os itens nenhum estabelecimento superou o grau de 
importância, no item (1) o Barão obteve desempenho próximo ao grau de 
importância; no item (2), o Calumma aparece com desempenho empatado com 
o grau de importância, enquanto os outros dois estabelecimentos têm notas 
bem abaixo; no item (3), o Barão se aproximou do grau de importância; e 
quanto ao item (4), todos os estabelecimentos obtiveram desempenhos 
parecidos. 
 

 
Gráfico 20: Desempenho e Importância da dimensão Empatia 
Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conforme explicado no Referencial Teórico, os clientes exercem importante 
poder sobre as tomadas de decisão e posicionamento das empresas, 
principalmente no que se refere ao setor de serviços, que só consegue 
identificar falhas após o contato do cliente com o serviço. 
 
Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, foi possível apurar através 
do questionário aplicado que os fatores de maior importância para os 
consumidores universitários dentro da amostra são Ambiente, Preço e 
Atendimento, apresentando uma pequena variação entre os consumidores que 
apontaram preferência pelo Calumma Pub, e demonstraram maior apreço ao 
cardápio do que ao atendimento. 
 
Foi averiguado também que, em nível geral, os estabelecimentos são 
percebidos pelo público universitário com bom desempenho, apresentando 
apenas 4 aspectos com desempenho não satisfatórios (nos quais, as notas de 
1 a 3 tiverem maior quantidade de votos que as notas 4 e 5), sendo eles: 
Layout bem definido, Espaço adaptado para portadores de necessidades 
especiais, Espaço para possíveis críticas/sugestões e Estabelecimento recebe 
bem críticas e sugestões propostas. 
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Quanto ao desempenho, apesar de em modo geral apresentarem bons 
resultados, apenas nos itens tangibilidade e segurança, os estabelecimentos 
Calumma Pub e Barão Buffalo Wings & Beer apresentaram resultados igual e 
superior à importância atribuída pelos respondentes. É possível observar 
também que além dos aspectos citados acima, os três estabelecimentos 
obtiveram desempenhos similares nos demais aspectos analisados, conforme 
gráfico abaixo: 
  

 
Gráfico 21: Média da Importância das dimensões e desempenho dos estabelecimentos 

Fonte: Dados obtidos através de questionário aplicado, 2018. 

 
Examinando amplamente as dimensões, na análise individual de cada 
estabelecimento, o Barão Buffalo Wings & Beer apresentou os seguintes 
resultados: Instalações Físicas Adequadas (com conforto, iluminação 
adequada, decorada), no qual obteve 100% dos votos entre as notas 4 e 5; 
Equipamentos Secundários adequados, no qual as notas 4 e 5 somaram 
73,6% dos votos; Funcionários com comportamento profissional, com 
94,7%; Transações monetárias feitas por meios seguros, obtendo 89,5% de 
votos; O estabelecimento proíbe bebidas para menores, com 94,7%; Há um 
espaço para possíveis críticas e sugestões, Capacidade de resolver 
possíveis problemas, Canais de comunicação com o estabelecimento 
eficientes, recebendo cada um 52,7%, 89,4%, 68,4% de avaliações entre 4 e 
5, respectivamente. Embora algumas dessas avaliações tenham sido 
medianas, excederam o grau importância geral apontado pela amostra. Já no 
Calumma Pub, os critérios que superaram o grau de importância da amostra 
foram: Equipamentos Secundários Adequados (90%), Ambientes 
devidamente limpos e higienizados (100%), Estabelecimento bem 
localizado (100%), Transações monetárias feitas por meios seguros (90%), 
O estabelecimento recebe bem críticas e sugestões (70%), enquanto o 
Morada Bar ultrapassou as expectativas da amostra nos quesitos: 
Equipamentos Secundários Adequados, Itens disponíveis no cardápio 
independente do dia, Domínio de cardápio por parte dos garçons e 
Transações monetárias feitas por meios seguros, apresentando o total de 
84,6%, 88,5%, 80,70% e 88,50% de avaliações entre as notas 4 e 5, 
respectivamente. Este exame é válido para melhor apontar as diferenças entre 
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os estabelecimentos, além de destacar quais são os pontos mais fortes de 
cada um de acordo com a visão do seu público freqüentador.  
 
Durante as pesquisas, na fase de entrevistas com os gestores, eles também 
apontaram o que consideram ser seus diferenciais. O gestor do Barão Buffalo 
Wings & Beer acredita que o diferencial do estabelecimento está no sistema de 
gestão integrado, e mencionou que mesmo não existindo um plano de 
negócios do estabelecimento antes da abertura, adicionar a equipe um gestor 
da área de marketing foi fundamental para conseguir se diferenciar dos seus 
concorrentes. Já para o gestor do Calumma Pub, a capacidade de adaptação é 
o ponto mais forte do estabelecimento, pois assim não ficam presos a rótulos e 
podem sofrer alterações de acordo com o público alvo. O Morada Bar, de 
acordo com seu gestor, é diferente dos demais estabelecimentos por ser um 
ambiente democrático, onde os clientes sentem como se estivessem em suas 
próprias casas, que era o posicionamento desejado desde o princípio. 
 
Foram percebidas algumas discrepâncias em relação ao avaliado pela amostra 
contra as entrevistas dos gestores. Na dimensão Empatia, por exemplo, na 
qual todas as casas apresentarem resultados bem abaixo do grau de 
importância, todos os gestores afirmaram aplicar pesquisas constantes entre 
seus consumidores para avaliação de diferentes critérios. Já na dimensão 
atendimento, as casas aparecem com desempenhos equilibrados, embora os 
investimentos em treinamento e exigências de contratação de pessoal sejam 
diferentes. No Calumma, a maioria dos atendentes contratados já trabalhava a 
algum tempo na pizzaria anterior à mudança de negócios, enquanto no Morada 
não existe nenhum tipo de preferência pela contratação de garçons com 
experiência no serviço. Já o gestor do Barão, afirmou realizar reuniões 
semanais com seus funcionários com o intuito de motivação, esclarecimento de 
problemas, etc. 
 
Como sugestões para estudos futuros ou aprofundamento do mesmo, as 
autoras sugerem uma pesquisa na área de Endomarketing no Morada Bar, 
guiada pela entrevista do gestor, na qual foi notada relação próxima entre a 
equipe e tratamento familiar entre os mesmos. Além disso, um estudo que 
busque entender desempenhos tão próximos pelos três estabelecimentos na 
dimensão de Atendimento apesar de investimentos e posicionamentos 
diferentes. Sugere-se também uma pesquisa que busque relacionar os 
aspectos demográficos com a preferência do consumidor pelos 
estabelecimentos. 
 
É importante destacar que este estudo apresenta como limitações a falta de 
aplicação teste do questionário, além da não possibilidade de generalização 
dos resultados devido ao tamanho da amostra. 
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APÊNDICES 

 
1 Questionários ServPerf 

Essa pesquisa tem como finalidade medir a percepção do público 
universitário sobre os estabelecimentos escolhidos dentro do segmento 

de pubs na cidade. Os dados coletados serão utilizados para fins 
acadêmicos e sua identidade não será exposta. Agradecemos desde já 

a participação. 
 

TODAS AS PERGUNTAS DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER 
RESPONDIDAS 

Você é universitário? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Idade 

(    ) Menor de 18 anos 

(    ) Entre 18 e 21 anos 

(    ) Entre 22 e 25 anos 

(    ) Acima de 25 anos 

 

 Sexo 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

 Renda 

(    ) Menor que 1 salário mínimo 

(    ) Entre 1 e 3 salários mínimos 

(    ) Acima de 3 salários mínimos 

 

 Você frequenta pubs? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 Com que frequência? 

(    ) Raramente 

(    ) Ao menos 1 vez aos mês 

(    ) 2 ou 3 vezes ao mês 

(    ) 4 vezes ao mês 

(    ) Acima de 4 vezes ao mês 

 

 O que te atrai a um pub? 

(    ) Atendimento 

(    ) Preço 

(    ) Ambiente 

(    ) Cardápio 

(    ) Música ao vivo 



 

 

 

(    ) Outros. _______________________________________ (especificar o 
motivo) 
 

Dentre os estabelecimentos abaixo, qual o de sua preferência? 

 (    ) Morada Bar 

 (    ) Calumma Pub 

 (    ) Barão Buffalo Wings & Beer 

 

A respeito do estabelecimento assinalado anteriormente responda através de 
uma escala (onde 1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente) as 
afirmações na tabela a seguir. 
 

 

 
 

Grau de Importância 

 

Grau de Desempenho 

1.  Instalações físicas 

adequadas (com conforto, 

iluminação adequada, 

decorada) 

 

 
1      2     3     4     5 

 

 
1      2     3     4     5 

2. Layout bem definido 

(com espaçamento para 

garçons e clientes passarem 

sem problemas) 

 

 
1      2     3     4     5 

 

 
1      2     3     4     5 

3. Equipamentos 

Secundários Adequados 

(como sons, tvs, telões, wi-

fi) 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

4. Ambiente devidamente 

limpo e higienizado 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

5. Adaptado para portadores 

de necessidades especiais 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

6. Estabelecimento bem 

localizado, de fácil acesso 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

7. Fornecimento do serviço 

conforme previsto 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 



 

 

 

8. Itens disponíveis no 

cardápio independente do 

dia 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

9. Domínio do cardápio por 

parte dos garçons 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

10. Serviço prestado com 

agilidade 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

11. Propaganda realizada é 

honesta 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

12. Funcionários com 

comportamento profissional 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

13. Funcionários preparados 

para passar informações 

corretas 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

14. Funcionários solícitos 

(preocupados em saber se 

tudo ocorre bem no 

ambiente) 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

15. Funcionários dispostos a 

responder dúvidas e sempre 

gentis 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

16. Estabelecimento segue 

normas de segurança 

adequadas 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

17. Transações monetárias 

feita por meios seguros 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

18. O estabelecimento 

proíbe bebidas para menores 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

19. Há um espaço para 

possíveis críticas/sugestões 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

20. O estabelecimento 

recebe bem críticas e 

sugestões propostas. 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 



 

 

 

21. Capacidade de resolver 

possíveis problemas 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

22. Canais de comunicação 

com o estabelecimento 

eficientes 

 
1      2     3     4     5 

 
1      2     3     4     5 

 

 

2 ENTREVISTA COM OS GESTORES 

2.1 Entrevista Morada 

1. Como surgiu a idéia de abrir o negócio? 
 
O estabelecimento foi aberto por três sócios, todos formados em 
administração na UFF, à época trabalhavam em empresas de grande 
porte. Em 2015, um deles trabalhava na área de marketing de uma 
empresa no Rio, e estava insatisfeito com a gestão da empresa que não 
se alinhava com os valores dele, além da área ter sido afetada pela crise. 
Resolveu, então, procurar uma empresa com a qual tivesse melhor 
identificação. Devido a crise, as contratações das empresas estavam 
baixas, o que o levou a considerar a possibilidade de abrir um negócio. 
Ao começar a pensar sobre em que ele poderia investir, identificou a falta 
de um lugar para reunião de amigos, e por isso pensou em abrir um bar. 

  
2. Foi feito um plano de negócios antes de abrir o estabelecimento? 

 
Sim. Por todos os sócios terem experiências em áreas diversas da 
administração, começaram o plano de negócios pela escolha do local 
onde ficaria estabelecido o bar, para então estabelecer qual seria a 
capacidade do local, quantos recursos seriam necessários para atender a 
essa capacidade, etc... Após a escolha do local, foi contrato um arquiteto 
para poder estruturar o layout. Apesar de feito o plano de negócios, na 
prática muita coisa acabou sendo feita diferentemente do planejado.  

 
3. Quem você considera seu público alvo?  

 
O público alvo do bar ficou estabelecido na faixa-etária entre 20 – 40 
anos. Apesar disso, o trabalho não é direcionado ao público universitário, 
por exemplo, por acreditarem que essa parte do público ainda não possui 
renda e pode não se identificar com a estratégia de precificação do 
estabelecimento. Pelos sócios estarem dentre dessa faixa etária, no 
sentido cultural o público alvo também tem um direcionamento voltado 
para jovens, pois eles consideram como parte importante da 
caracterização do local a irreverência, tratamento informal com clientes, e 
isso se reflete até mesmo no cardápio. 

 
4. Como é feita a comunicação com seus clientes? 

 



 

 

 

Por trabalhar com o público jovem, a comunicação é feita através de 
redes sociais, e essa comunicação acaba também ocorrendo de uma 
forma irreverente.  

 
5. É feito algum tipo de investimento em treinamento dos seus 

funcionários para que haja um bom atendimento ao consumidor? 
 
Hoje não é feito nenhum tipo de treinamento com os funcionários. No que 
tange ao atendimento, não têm preferência por profissionais com 
experiência na área, incentivam que os atendentes tratem os clientes 
como amigos, e de forma informal, até pelo posicionamento que a 
empresa adotou. Entretanto, sugerem que pessoas que vendem bem a 
parte de alimentação e as que vendem bem bebidas, troquem opiniões e 
conversem a respeito, para que todos consigam apresentar todo o 
cardápio. 

 
6. Existe algum canal onde os clientes podem dar sugestões/feedback 

para possíveis melhorias? 
 
Diariamente os clientes podem dar feedbacks e sugestões através das 
redes sociais, nas avaliações do Google. Além disso, são aplicadas 
pesquisas eventuais. São pesquisas objetivas e curtas, realizadas com 
os clientes dentro do bar; e pesquisas anuais, mais longas, aplicadas 
através de questionários online. É através dessas pesquisas que as 
decisões da empresa são tomadas (mudanças de cardápio, mudanças 
do espaço). 

 
7. Existe algum método para avaliar o serviço prestado?  Se sim, qual 

a forma? 
 
Através de pesquisas realizadas com os clientes dentro do 
estabelecimento, nas quais elas podem pontuar diferentes critérios. 

 
8. Como foi idealizado o layout do espaço? Foi levado em 

consideração o conforto do cliente?  
 
O layout foi idealizado por um arquiteto. 

 
9. Há algum projeto de mudança do espaço ou expansão?  

 
Sim, o estabelecimento está em obras, e deve dobrar a capacidade. 

 
10. Há algum ponto qual você gostaria de melhorar dentro do seu 

negócio? Caso haja, como isso está sendo desenvolvido dentro da 
empresa? 
 
O bar já tem 2 anos e meio, e consideram que no geral o bar já está com 
as operações consolidadas, e que a melhoria tem que ser um processo 
contínuo. Considera que uma coisa que pode ser melhorada é a 



 

 

 

padronização dos processos, pois hoje é algo empírico e não há a gestão 
do conhecimento. 

 
11. O que você descreveria como diferencial dos seus concorrentes? 

 
Considera que o maior diferencial é ter conseguido abrir um 
estabelecimento democrático, onde toda a equipe se trata como família, 
e os clientes se sentem em casa. 

 

2.2 Entrevista Barão 

1. Como surgiu a ideia de abrir o negócio? 

O Barão antes era um bar onde hoje é barão express, que era em um 

espaço considerado pequeno, onde as pessoas ficavam na calçada com 

uma ideia mais de boteco, com o tempo foi conquistando sucesso, um 

público cativo, sendo assim os donos decidiram mudar para um espaço 

maior. Com essa mudança houve uma reformulação da proposta do 

barão, virando mais um point de encontro do que um boteco em sí, 

sendo assim houve o posicionamento da empresa que é de um american 

bar e intensificar todo seu foco em cima disso.  

2. Foi feito um plano de negócios antes de abrir o estabelecimento? 

Não, mas um ponto muito importante foi trazer alguém da área de 

gestão e da área de marketing para o desenvolvimento da ideia do 

negócio.  

3. Quem você considera seu público alvo? 

O gestor considera sendo seu público pessoas de classe A e B. Quanto a 

classificação ele diz que é segregada dentro do próprio negócio 

mediante aos dias da semana e as programações feitas voltadas à cada 

público alvo. 

4. Qual a faixa etária desse público alvo? 

Eles consideram como o principal público alvo as pessoas acima de 35 

anos. 

5. Você considera que o público universitário compõe o seu público-

alvo? Percentualmente, os universitários correspondem a que 

proporção do público-alvo? 

Sim.  



 

 

 

6. Como é feita a comunicação com seus clientes? 

Eles buscam fazer a comunicação de forma diferenciada da dos seus 

concorrentes que segundo o gestor muitas vezes usam coisas parecidas 

principalmente em redes sociais, no barão por exemplo eles contratam 

fotógrafos para fazer ensaios dos artistas que mais tocam no 

estabelecimento, trazendo assim uma ideia de exclusividade nesse tipo 

de comunicação. Outra forma que é feita é através da rádio, onde 

possuem um programa chamado ‘sou mais barão’ onde todos dias 

durante uma hora eles fazem essa divulgação não só do barão wings e 

beer mas também de todo o grupo de empreendimentos da marca barão. 

Foi mencionado também um aplicativo que está em desenvolvimento 

para melhor atender o público, onde nele será possível receber 

promoções, ver agendas de shows e acompanhar o posicionament na 

fila de espera do estabelecimento.Também ressaltam a importância da 

mesma informação ser passada corretamente nos seus diversos meios 

de comunicação. 

7. É feito algum tipo de investimento em treinamento dos seus 

funcionários para que haja um bom atendimento ao consumidor? 

Quais são os critérios de seleção dos funcionários? Há alguma 

forma estabelecida de avaliação de desempenho dos funcionários? 

Sim, eles acham isso primordial principalmente atuando na área de 

serviços, e gostariam de investir muito mais em treinamento. Também 

ressalta que há um trabalho voltado ao endomarketing pois essa atenção 

voltada ao funcionário é motivadora e traz benefícios principalmente na 

linha de frente da empresa, na captação dos clientes.  

8. Existe algum canal onde os clientes podem dar sugestões/feedback 

para possíveis melhorias? 

Sim, inclusive há um aplicativo em desenvolvimento onde nele será 

possível acompanhar seu posicionamento da fila do bar que costuma 

ficar cheio principalmente nos fins de semana e nele também terá 60 

questões voltadas a alguns aspectos da empresa e as pessoas que 

responderem a tudo no fim você ganhará um prêmio para ser 

consumido no barão. Porém no momento isso esta sendo feito por meio 

de redes sociais o que segundo o gestor não é a maneira ideal.  

9. Qual a importância das sugestões/reclamações para o negócio? 

O gestor diz que é muito importante a interação com o público 

principalmente pelas mudanças rápidas no mercado e que deve se estar 

atento ao que ele deseja para melhor atende-lo  



 

 

 

10. Como foram idealizados o layout e a decoração do espaço? 

O gestor disse que o espaço passou por muitas mudanças pra melhor 

atender o cliente e que foi contratado uma agencia para que isso fosse 

feito. 

11. Há algum ponto qual você gostaria de melhorar dentro do seu 

negócio? Caso haja, como isso está sendo desenvolvido dentro da 

empresa? 

O gestor acha que deve entender melhor o consumidor, entender as 

mudanças de comportamento do consumidor para que não seja pego de 

surpresa no caso de possíveis mudanças pois acredita que há algumas 

coisas que são sim previsíveis mediante ao ambiente. O cardápio 

também foi um ponto mencionado pelo gestor, principalmente pelo fato 

das pessoas estarem se importando mais com qualidade de vida, melhor 

alimentação e o cardápio do barão segundo o gestor possuía muita 

fritura, por exemplo, sendo assim, por acaso no dia da entrevista foi a 

inauguração do novo cardápio, onde nele há opções mais saudáveis 

como frango grelhado e pratos lights. Outro ponto mencionado foi que 

ele gostaria de criar um programa de fidelidade.  

12. O que você descreveria como diferencial em relação aos seus 

concorrentes 

Foi mencionado a gestão, segundo ele uma gestão qualificada com 

funcionários qualificados para as diferentes áreas de sua empresa e um 

ERP integrado fazem toda a diferença mediante seus concorrentes. 

13. Há algum projeto de expansão/mudança de espaço?  

 

Não há um projeto de extensão até porque o barão já possui vertentes 

de seu negócio como o barão express, barão boteco e o barão buffet, 

sendo assim existe apenas um projeto de remodelação da casa que eles 

pretendem fazer de 6 em 6 meses. 

2.3 Entrevista Calumma 

1. Como surgiu a ideia de abrir o negócio? 

Já existia como o sabor e lenha (pizzaria) que eram de outros donos, e o 

gestor (Daniel) é dono de outro empreendimento chamado confraria e 

ele fez um festival chamado festival gastronômico, com esse festival 



 

 

 

houve um recorde de vendas de chopp no evento, com isso os donos do 

sabor e lenha se interessaram em saber quem era o criador do festival e 

assim surgiu a sociedade entre os gestores envolvidos. O 

estabelecimento possuía muitas vertentes, possuindo almoço, pizza, 

jantar, shows ao vivo, choperia, e a partir daí surgiu o conceito de que o 

lugar era como um camaleão, sempre se adaptando ao ambiente, dando 

facilidade de criar coisas. Surgindo o nome calumma, que é um uma 

espécie/tipo de camaleão. Não foi planejado, algo que surgiu.  

2. Foi feito um plano de negócios antes de abrir o estabelecimento? 

Não foi feito um plano de negócios, foi algo que surgiu repentinamente 

por conta do sucesso do festival. Dentro de meses depois o 

estabelecimento estava pronto (2016). Por conta disso no início houve 

alguns problemas na parte de gestão do negócio. Em 2017 fizeram uma 

revisão de tudo e a partir dai houve uma engrenada.  

3. Quem você considera seu público alvo? 

Por conta do antigo estabelecimento, inicialmente houve uma herança 

de público que era mais velho, que inicialmente era muito importante 

manter por conta disso a programação ainda se voltava à esse público, 

depois houve a retirada de alguns pratos do cardápio e a mudança na 

programação musical, chamando mais pessoas com públicos alvos 

distintos remetendo assim ao camaleão. Atualmente apesar de querer 

remeter a diversidade o foco principal de seu público alvo é de 18 á 50 

anos.  

4. Qual a faixa etária desse público alvo? 

18-50 anos.  

5. Você considera que o público universitário compõe o seu público-

alvo? Percentualmente, os universitários correspondem a que 

proporção do público-alvo? 

Eles consideram sim e inclusive possuem promoções e programações 

que busque chamar esse público, porém afirmam que atingir esse 

público ainda é difícil pois os mesmos possuem resistência ao pub por 

achar passar uma impressão de caro, o ambiente e a localização de 

acordo com o gestor passa essa ideia à esse público. Cabe ressaltar que 

não é que esse público não frequente o local, frequentam, porém não 

com a assiduidade que ele gostaria.  

6. Como é feita a comunicação com seus clientes? 



 

 

 

Há uma agência que cuida dessa parte, o dono também é publicitário e 

está sempre preocupado com essa parte de divulgação/comunicação. Há 

o gerenciamento de facebook e instagram, e também há planos para 

expandir essa comunicação em rádios e através de propagandas nas 

chamadas de cinema.  

7. É feito algum tipo de investimento em treinamento dos seus 

funcionários para que haja um bom atendimento ao consumidor? 

Quais são os critérios de seleção dos funcionários? Há alguma 

forma estabelecida de avaliação de desempenho dos funcionários? 

O estabelecimento possui uma herança também de mão de obra, apenas 

alguns foram trazidos depois, por isso não foi preciso ter treinamento 

em relação a postura, ele conta com o bom senso dos funcionários 

envolvidos pois afirma que não há como se ensinar alguém a ser 

simpático ou ser educado ou cortês. O treinamento que houve foi na 

parte mais técnica dos produtos que eles disponibilizam pois é 

necessário repassar as informações corretas à sua clientela e na parte de 

cozinha para que tudo saia como o esperado.  

8. Existe algum canal onde os clientes podem dar sugestões/feedback 

para possíveis melhorias? 

Existe a página do facebook, whatsapp, google e o instagram. Já foi 

feito também uma enquete por meio do cadastro de portaria com os 200 

clientes mais assíduos e com outros 150 conhecidos sejam que sempre 

vão ao estabelecimento ou que não vão nunca e a partir daí foi feito um 

formulário no google com perguntas como “porque você escolhe passar 

a noite no calumma? Ou “porque você não escolhe?” com os itens de 

resposta logo abaixo, buscando entender os elementos que chamam ou 

não atenção de seus clientes para que haja melhorias no próximo ano.  

9.  Qual a importância das sugestões/reclamações para o negócio? 

Muita, pois eles consideram isso como fator essencial para o 

prosseguimento do negócio principalmente diante o mercado e seus 

concorrentes 

   10. Já ocorreu algum tipo de reclamação referente ao serviço que foi 

entregue? Se sim, como foi resolvido? 

Sim, já houve, e geralmente as reclamações acontecem em dias os quais 

o bar fica cheio. Ele acha legal quando as pessoas reclamam na hora e 

assim que acontece a reclamação eles conseguem resolver no mesmo 

momento e ressalta que não é tão bom quando as pessoas deixam de 



 

 

 

reclamar na hora dentro do estabelecimento e depois vão reclamar por 

exemplo nas redes sociais sem nem ter falado com um responsável 

antes, pois esses tipos de comentários podem influenciar na decisão de 

outras pessoas que são possíveis clientes ou até mesmo que já são 

clientes. 

   11.Existe algum método para o cliente avaliar o serviço prestado? Se 

sim, qual a forma? 

Sim, já foram criados enquetes e formulários para saber à respeito. 

  12. Como foram idealizados o layout e a decoração do espaço? Foi 

levado em consideração o conforto do cliente? O estabelecimento atende 

aos requisitos de segurança? Quais são os pontos fortes do espaço físico 

do estabelecimento (localização, layout, instalações, equipamentos, 

mobiliário etc.)? 

Foi contratado um arquiteto para ajudar principalmente na parte de 

estruturação em relação ao espaço a ser funcional e remodelagem do 

ambiente que antes era da pizzaria, porém houve também o próprio 

“toque” dos donos que já tinham ideias e também experiência advinda 

de outros negócios que eles já possuíam e buscaram trazer sua 

identidade para o lugar. 

  13. Você considera que os clientes estão satisfeitos com o layout? 

Sim, nas pesquisas feitas pelo gestor o ambiente ficou entre os 

primeiros lugares aos quais as pessoas mais gostavam no 

estabelecimento.  

  14. Há algum ponto qual você gostaria de melhorar dentro do seu 

negócio? Caso haja, como isso está sendo desenvolvido dentro da 

empresa? 

O cardápio foi contratado uma consultoria para ajudar na composição 

de um novo cardápio e composição de drinks.  

  15.  O que você descreveria como diferencial em relação aos seus 

concorrentes 

A capacidade de mudança, não ter um rótulo específico, e por isso eles 

procuram colocar muito sua “cara” então eles podem se adaptar as 

mudanças de acordo com o que sentem não estando presos a nada. Os 

eventos também é um diferencial, eles não ficam presos a promoção 

por exemplo, acham perigoso fazer uma fidelização por preço pois pode 

haver uma “guerra” com seus concorrentes e caso os preços deles sejam 



 

 

 

mais baixos seu público poderia “migrar” para outros pubs sendo assim 

eles preferem a fidelização do cliente por outros meios. 

  16. Há algum projeto de expansão/mudança de espaço?  

Sim, eles consideram que o Calumma pub e restaurante não é um nem 

outro, mas que no momento eles são propriamente um bar/restaurante e 

possuem planos para trazer para a parte debaixo do Calumma um ar 

mais de pub, com um ambiente mais escuro, mesas altas, baquinhos, 

balcões, enquanto a varanda continuaria com uma cara mais de bar.  


