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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a utilização de ferramentas gerenciais no
gerenciamento de empreendimentos gastronômicos que utilizam o sistema de
refeições a quilo na cidade do Rio de Janeiro no período de Janeiro a Março de
2015. O estudo incluiu a construção de um questionário especifico que foi aplicado e
complementado por entrevista, a gerentes de 12 restaurantes. O questionário incluiu
questões sobre a utilização das principais ferramentas gerenciais, importantes para
a gestão desses estabelecimentos. Foi possível verificar que a utilização das
ferramentas gerenciais acontece genericamente de forma reduzida. Apenas um dos
grupos, o restaurante independente, utiliza mais de setenta por cento das
ferramentas listadas para a avaliação em questão. Verificou-se, também, que as
ferramentas mais utilizadas em todos os restaurantes estão ligadas ao controle das
mercadorias no estoque e também ao controle da margem de lucratividade
diretamente ligada à produção dos pratos. A partir dos resultados encontrados no
presente estudo, são apresentadas sugestões para a gestão de restaurantes com
sistema a quilo da cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de reduzir
desperdícios na gestão, aumentar a qualidade dos serviços prestados e a
lucratividade do empreendimento.
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ABSTRACT
This study aims to evaluate the use of management tools in the managing
gastronomic enterprises that use the meals weight system, in the city of Rio de
Janeiro. This work was conducted from January to March, 2015.This study has
included the elaboration of a questionnaire which was, completed by the managers of
twelve restaurants and complemented by interviews. The questionnaire included
questions on the use of the main management tools, most important for the
management of these establishments. It was verified that this management tools are
used sparingly, and only one of the groups evaluated, the independent restaurant,
uses over 70% of the tools listed in this evaluation. It was found also that the most
used tools in all restaurants are related to the control of stocked goods, as well as to
control the profitability margin directly linked to the production of the meals. From the
results of this study suggestions for the management of restaurants with "the meal
weight system” in the city of Rio de Janeiro are presented. These suggestions aim to
reduce waste, to enhance service quality and to increase the profitability of the
enterprise.
Keywords: management tools; restaurants with weight system; quality; profitability..
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1 A GESTÃO EM RESTAURANTES COM SISTEMA DE REFEIÇÕES A QUILO
1.1 O SISTEMA DE REFEIÇÕES A QUILO
O negócio de oferecer refeições fora de casa é muito antigo. Nos países que
hoje são designados como o mundo ocidental, começou por ser um negócio ligado a
estabelecimentos hoteleiros, que ofereciam serviços de alimentação não só a quem
neles passava a noite, mas também a bares e estabelecimentos que ofereciam
bebidas e petiscos (ABDALA, 2005).
Segundo Rebelato (1997, p. 322),
Na América, eles surgiram do modelo europeu de tabernas e
estalagens. As tabernas eram casas públicas especializadas em
bebidas e fornecimento de alimentos para a população local. Já as
estalagens localizavam-se à beira da estrada oferecendo cama e
comida ao viajante. No Brasil, o desenvolvimento da indústria de
restaurantes está associado à indústria de hotéis. Sua grande
expansão se deu no período de 1930 a 1951, com a abertura dos
Hotéis Cassinos. Neste período, pouca notícia se teve de
estabelecimentos exclusivos para comer. Depois da proibição dos
Cassinos pelo governo, esta indústria estagnou e, somente a partir
de 1964, iniciou uma nova e contínua expansão até os dias atuais.

Collaço (2003) aponta que o hábito de fazer refeições fora de casa, embora
não seja tão recente, foi reforçado ao longo do século XX, sobretudo ao ser
incorporado por várias camadas da sociedade, passando a contribuir para a difusão
gastronômica de forma exponencial. Isto aconteceu devido à nova posição assumida
na sociedade pela mulher que, pela real necessidade de ajuda financeira no lar,
deixou de se dedicar a atividades domésticas de preparar refeições, representadas
como não lucrativas.
Aliados a esse fato, constata-se a tendência crescente da urbanização e o
aumento da renda per capita, que pode ser entendido como uma melhor distribuição
da riqueza e potencializador dos gastos individuais. Aspectos como o aumento da
proporção de pessoas residindo em áreas urbanas, que subiu de 45% para 75%,
reforça a ideia de que mudanças na estrutura social, na formação das grandes
cidades e na formação de uma base de trabalhadores urbanos são uma realidade,
com impacto no fenômeno das refeições fora de casa (BATALHA, 2005).
No momento em que é subtraída às refeições a função de reunir e solidificar
laços afetivos, alguns autores se perguntam sobre consequências dessa mudança,
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que deu o tom à alimentação do nosso dia-a-dia e que Franco e Rocha (2002, p.
231) chamaram de MacDonaldização, ou seja, o processo pautado pelo fim da
função social da refeição, que perde principalmente aspectos ligados à saúde,
comunicação e ao relacionamento humano, transformando-se em mera operação de
reabastecimento

das

necessidades

alimentares

com

possíveis

transtornos

alimentares.
Garcia (2003) cita que o que se objetiva a partir da década de noventa não é
mais estar junto aos amigos ou em família, mas o ganho de tempo, pressionado
pelos ritmos de trabalho que condicionam a forma como acontecerá o processo de
se alimentar na vida moderna.
Para atender a uma população com novas e maiores responsabilidades
profissionais, e tempo para fazer as refeições cada vez mais curto, surgiram novas
opções, tanto a partir da indústria de alimentos, quanto dos serviços, quais sejam
alimentos congelados e pré-cozidos, fast food e self service, entre outras formas,
todos como consequência do surgimento de um novo padrão alimentar (COLLAÇO,
2003).
Há relatos de restaurantes por quilo na Europa na década de 1960, mas o
modelo só se difundiu no Brasil no final da década de 1980, competindo
principalmente com os tradicionais restaurantes de serviço à la carte, lanchonetes e
restaurantes de prato feito, bem como com os buffets de preço único e redes de fast
food que haviam surgido poucos anos antes (BATALHA, 2005).
No início, limitados a pratos simples, foram com o tempo se diversificando e
ampliando seu cardápio. Em poucos anos eles se espalharam por todo o país, e
muitos restaurantes tradicionais também aderiram ao modelo.

Devido ao

crescimento da população brasileira e com a abertura de novos mercados, surgiram
no país além de novos restaurantes, as redes de fast-food, as quais segundo
Rebelato (1997, p. 322):

Começaram a se instalar aqui no início dos anos 80,
preferencialmente em shopping centers ou em regiões de alta
densidade populacional. Estima-se que em 1990 o país já contava
com cerca de 10.000 estabelecimentos no ramo de serviços de
alimentação
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Santos (2009) reforça que os estudos têm evidenciado que a rede de
restaurantes de fast food contribuiu para o surgimento de um novo padrão alimentar.
Abreu e Torres (2003) relatam que esse modelo de refeição a quilo, cresceu em
função de praticar preços fixos, oferecer grande variedade de pratos e serviço da
maneira como desejem e necessitem os clientes, os quais pagam pelo peso da
refeição escolhida.
A refeição a quilo, assim, tornou-se hoje a representação de se pagar menos
por algo que é fácil quanto ao acesso e com um preço factível; mesmo tempo,
oferece resistência ao fast-food, focado nos lanches rápidos e com sérias
desvantagens nutricionais (BEZERRA; SICHIERI, 2010). A diferença entre eles está
no fato de nos restaurantes a quilo existir a preocupação em adequar o cardápio, às
preferências da clientela atendida, buscando um equilíbrio entre a disponibilização
dos alimentos, a variabilidade dos pratos e a forma de preparo utilizada
(BLACKWELL, 2005).
Pela grande aceitação dos consumidores, bem como pela crescente
concorrência, os restaurantes desse segmento procuram atender a todos os
requisitos de qualidade, eficiência e lucratividade nas atividades pertinentes a:
produção e distribuição diária de refeições variadas, serviço de atendimento preço
cobrado (CLARO, 2009). Assim, a refeição a quilo trouxe facilidades, como a
redução do tempo da refeição, e um gasto que ocorre conforme a disponibilidade
financeira e facilidade de acesso, deixando de ser modismo para tornar-se hábito de
consumo (GARCIA, 1997).
O diferencial para o crescimento do negócio é um investimento moderado, um
planejamento focado em objetivos bem traçados, na utilização de ferramentas
gerenciais de controle do negócio, bem como em bons pratos para atrair o público.
(VEIROS; PROENÇA, 2003).

1.2 A GESTÃO DOS RESTAURANTES A QUILO
No Brasil, os restaurantes self-service ou de comida a quilo estão
enquadrados na categoria "restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço
completo”, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, (CONSELHO
NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO, 2006a; 2006b). No segmento de alimentação dos
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restaurantes a quilo, os processos de gestão obedecem às normas propostas na
literatura sobre o tema; no entanto, importa salientar algumas especificidades.
O processo clássico de gestão foi definido por Taylor (2010) em quatro etapas
fundamentais:
-

planejar - substituir os métodos empíricos e improvisados por métodos

científicos e testados;
-

organizar - agrupar as tarefas em cargos, selecionar os trabalhadores por

aptidões treinando-os para o desempenho do cargo;
-

executar - o trabalhador aprende a fazer bem uma etapa do processo de

montagem do produto, especializa-se numa função;
-

controlar – supervisionar se o trabalho está sendo executado de acordo

com o foi estabelecido, disciplinando o trabalho e verificando os resultados.
Estes princípios aplicam-se evidentemente à gestão dos restaurantes a quilo,
embora com as particularidades próprias do setor. É o tipo de negócio que tem
potencial para ser extremamente lucrativo; porém, os investidores com pouca
experiência no segmento podem desenvolver uma percepção errônea do negócio
em questão (ZANELA, 2007).
Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES, 2012), do total de bares e
restaurantes que se lançaram no mercado, 80% já estavam fora de seu negócio ao
final do segundo ano de atividade. Nesse número, uma parte pertence ao segmento
de refeições a quilo. Esta impressionante constatação faz pensar na falta de preparo
para as decisões estratégicas por parte dos gestores.
Nos serviços de alimentação, em que as barreiras competitivas são
pequenas, como já se afirmou antes, o simples conhecimento técnico das operações
não significa que se conheça o negócio; por conta disso muitas empresas chegam
rapidamente à falência (MINTZBERG, 1995).
O empreendedor pode ter uma noção equivocada sobre o negócio, já que os
modelos de gestão para o segmento alimentação são aparentemente de domínio
comum, ou seja, tidos como um modelo quase “doméstico”. Isso pode levar a não
perceber que o gerenciamento de um sistema produtivo exige um perfeito
casamento entre os processos de planejamento e controle da produção, compras e
estocagem. Mais, transversal a tudo isso, é preciso haver controle financeiro, saber
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quanto custa cada atividade, o que se torna facilmente ignorado no segmento em
estudo (VAZ, 2006).
Os restaurantes a quilo são um tipo de negócio que oferece muitas
oportunidades sociais e poucos negócios oferecem mais do que este (ABREU,
2000). Porém, e o tipo de negócio que se caracteriza como um trabalho intenso e
com possíveis dificuldades financeiras, que podem causar muitas frustrações. Por
outro lado, a gestão dos restaurantes a quilo exige uma criteriosa administração do
fator humano, quer no plano interno, quer na relação com os clientes, que é uma
relação de alto contato (face a face) e, portanto, complexa (PINA E CUNHA et al.,
2010).
Os restaurantes com sistema de refeições a quilo surgiram como uma opção
de comida rápida bem adaptada às novas necessidades da população brasileira.
Formaram um segmento que cresceu em todo o país, evoluiu e se superou no
momento em que a demanda foi se revelando e os estabelecimentos foram
descobrindo essa ótima oportunidade a ser explorada (SANTOS, 2009).
No contexto atual, as estratégias de gestão no segmento de refeições a quilo
abrangem a definição dos objetivos, as principais atividades do negócio, e o
caminho para chegar até elas (MAXIMIANO, 2006).
Na visão de Porter (2004) a estratégia é definida como uma configuração de
atividades, internamente coerente, que distingue um negócio dos seus concorrentes.
Tais atividades envolvem as relações entre os compradores, fornecedores, produtos
substitutos,

entrantes

potenciais

e

organizações

concorrentes.

Assim,

o

estabelecimento, nesse segmento, é levado a comportamentos de ação e reação
como estratégia para sustentar sua posição no mercado, e ainda, ser competitivo.
A diluição dos custos fixos no sistema de refeições a quilo é viabilizada pelo
alto giro de vendas e a própria velocidade de atendimentos; tudo isso indica que,
neste tipo de negócio, a economia de escala é primordial para garantir uma boa
rentabilidade.
Administrar um restaurante é uma tarefa complexa e exige que o gestor tenha
os conhecimentos técnicos no segmento específico de refeições a quilo. Ao mesmo
tempo deve funcionar como se o gestor estivesse recebendo os amigos em casa e,
para isso, é necessário muito trabalho e preparação, afinidade com gastronomia e
principalmente uma boa gestão da clientela atendida. (SOUK, 2010).
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São também fundamentais conhecimentos gerenciais, de liderança e
negociação (VAZ, 2003).
Pesquisar como seus concorrentes atuam, quais são seus pontos fortes e
fracos se faz necessário, para que o gestor desenvolva um diferencial positivo onde
baseie sua vantagem competitiva.
Um dos pilares para o sucesso, neste negócio, é o controle das despesas
como a compra de matérias-primas, atividade que varia de acordo com a região
onde se encontra o restaurante (BEZERRA, 2010). Assim, é importante destacar
que a eficácia das compras é uma das grandes responsáveis pelo bom resultado do
negócio, já que parte importante do preço a ser cobrado pela refeição vai depender
dela. Neste ramo, comprar bem é vital para a viabilidade do lucro (MAGNÉE, 2005).
O processo de produção dos restaurantes com sistema de refeições a quilo
difere do de outros tipos de restaurante: no processo de produção de restaurantes
com outros sistemas de serviço, a produção dos alimentos inicia suas atividades
com base num planejamento prévio, que é executado sobre o histórico de pedidos
da clientela atendida. Já nos restaurantes com sistema de refeições a quilo, a
produção (ABREU, 2003) baseia-se em:
- cardápio flexível para acompanhar a oferta das matérias primas; (é claro
que para isso existem limites e são ditados pelos próprios consumidores);
- processo de compras em perfeita sintonia com o planejamento da produção;
- gerir a alta sazonalidade dos gêneros alimentícios, elevando ou reduzindo
seu preço significativamente;
- adaptação do planejamento da produção em relação a disponibilidade das
matérias-primas no momento de confeccionar o cardápio a ser produzido.
O cardápio junto com a qualidade dos produtos, é um dos itens de grande
importância para o sucesso na gestão do restaurante (AKUTSU et al., 2005).
O restaurante com sistema de refeições a quilo precisa, principalmente, de
diversificação no tipo das refeições diárias para que a clientela tenha opções
variadas. Observa-se uma combinação criativa de pelo menos oito pratos quentes,
10 frios e ainda uma variedade significativa de sobremesas. Em alguns
estabelecimentos apresentam-se, além do buffet, opções diferentes em cada dia da
semana: grelhados no cardápio ou a apresentação de um prato específico, como
comidas italianas, chinesas, árabes ou japonesas, além do trivial brasileiro. Isso se
transforma em um diferencial ao agradar a gostos variados.
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Definindo esses aspectos iniciais, o gestor passa a desenvolver sua gestão
estratégica e operacional, tanto na forma de produzir e comprar, como na forma de
oferecer esses produtos/serviços aos clientes. Tudo isso se refletirá nas receitas,
nos custos e resultados do empreendimento. Sendo assim, é importante adequar os
custos aos serviços e produtos que se quer oferecer a clientela (JOMORI, 2006).
Whitney (1996) lembra que não conhecer os custos significa não conhecer a
real lucratividade dos clientes, produtos e serviços. Os restaurantes comerciais são
negócios que na sua grande maioria não dispõem de sistema de gestão nem tão
pouco mecanismo para apuração de custos. Essa lacuna, além de abalar
economicamente o negócio, compromete também financeiramente o fluxo de caixa.
O desconhecimento pode gerar desvios de caixa para fins não estratégicos,
comprometendo as oportunidades mais promissoras e revelando por fim, o desvio
de foco do negócio (BEZERRA, 2010).
Quando se fala da estratégia do negócio, Pisano e Hayes (1995) acentuam
que a adoção de sistemas de gestão para o controle das operações é fundamental
para se ter vantagem competitiva no negócio. Num ambiente competitivo e oscilante
como o que se observa nesse segmento, os empreendimentos precisam de uma
estratégia que defina qual é a vantagem competitiva a ser alcançada, além de saber
articular como esta pode ser obtida. Centrar as estratégias na implementação de
boas práticas para o negócio é o caminho para alcançar o sucesso competitivo do
empreendimento.
A divulgação do empreendimento direcionada para o cliente é outro aspecto
muito importante na gestão do negócio: objetiva estimular o consumo e fixar a marca
do estabelecimento. Este é um setor da economia que faz grande uso da
propaganda, a principal força de comunicação e venda devido à diversificação dos
produtos e a facilidade de substituição. Quanto maior o público atingido, através dos
mais diversos meios de comunicação (TV, panfletos, promoções, outdoor, rádio),
maior será a receita e, naturalmente, o retorno do investimento. Essa divulgação é
feita através da distribuição de panfletos de qualidade, promoções atrativas e
merchandising, em locais como escolas, faculdades, escritórios, entre outros.
Juntamente com um atendimento e produtos de qualidade diferenciada, irá cativar
os clientes e fará sinergia com a propaganda boca a boca, um dos métodos de
divulgação mais eficaz (MALHOTRA, 2006).

19

1.3 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÃO AVALIATIVA
O objetivo do presente estudo é avaliar a utilização de ferramentas gerenciais
em empreendimentos gastronômicos que utilizam o sistema de refeiões a quilo. O
uso otimizado e efetivo dessas ferramentas conduz a padrões sustentáveis de
lucratividade, segundo as teorias em que se apoia o estudo (MINTZBERG, 1995;
TAYLOR, 2010).
A utilização adequada de ferramentas gerenciais para um planejamento
prévio e para a gestão operacional no dia a dia dos negócios, no segmento de
alimentação, leva a um crescimento equilibrado e lucrativo do negócio.
Este estudo pretende contribuir para que atuais e futuros gestores do setor
vejam mais claramente a necessidade de utilização de ferramentas gerenciais para
o controle do negócio, deixando de repassar para os clientes aumentos resultantes
dos erros da gestão.
A questão avaliativa, decorrente do objetivo, é a seguinte:
 Em que medida os restaurantes com sistema de refeições a quilo utilizam
ferramentas gerenciais para avaliação dos serviços prestados e a lucratividade do
negócio?
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2 RESTAURANTE A QUILO: DO GERENCIAMENTO À VALORIZAÇÃO
O objeto deste estudo é o desempenho dos restaurantes a quilo, no que
tange à utilização das ferramentas gerenciais imprescindíveis a uma gestão rentável
do negócio.
Administrar

empreendimentos

gastronômicos

-

com

seus

problemas

cotidianos relacionados a funcionários, fornecedores, capital de giro, fluxo de caixa,
atendimento e outros, sem ferramentas gerenciais, dificulta tomar as decisões
corretas de forma constante, gerando na maioria das vezes casos de insucesso.
Em

um

segmento

que

é

altamente

competitivo

e

turbulento,

os

empreendimentos gastronômicos precisam de estratégia e, principalmente, de
ferramentas que especifiquem e conduzam para o tipo de vantagem competitiva a
ser perseguida no seu segmento específico do mercado, além de saber articular
como pode ser obtida (TEIXEIRA et al., 2007).
Essas

estratégias

dependem

muito

da

interpretação

e

análise

do

desempenho das ferramentas gerenciais utilizadas para o controle das atividades,
melhorando sempre seus processos, como aponta Bornia (2002, p. 119) em relação
ao empreendimento gastronômico e o novo ambiente competitivo:

O controle efetivo das atividades produtivas é condição indispensável
para que qualquer empresa possa competir em igualdade de
condições com seus concorrentes. Sem esse controle, ou seja, sem
a capacidade de avaliar o desempenho de suas atividades e de
intervir rapidamente para a correção e melhoria dos processos, a
empresa estará em desvantagem frente à competição mais eficiente.

Porter (1990) refere que a utilização correta e adequada de ferramentas
gerenciais vem para auxiliar a administração, principalmente para facilitar o
desenvolvimento e a utilização da estratégia gerencial que permite, através de um
perfeito custeio das atividades que agregam valor ao negócio, traçar metas para
alcançar os objetivos empresariais.
Para Fonseca (2006, p. 13),

Não é possível criar um restaurante sem saber qual será a sua
composição de custos, seu potencial de receita ou ainda qual é a
característica principal de seu negócio. Depois disso é necessária
uma boa definição de como serão identificadas as informações
importantes para verificar o desempenho de seu negócio, para
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possibilitar as correções de rumo, e por último identificar as possíveis
soluções para a readaptação dos planos ou uma modificação dos
objetivos iniciais.

E na sequência da citação anterior, Shank e Govindarajan (1997, p. 47)
afirmam que: “Estratégias que não sejam financeiramente exequíveis ou que não
produzam retornos financeiros adequados não podem ser estratégias apropriadas”.
Portanto, os empreendimentos gastronômicos necessitam de uma precisa
administração estratégica de custos com utilização de ferramentas gerenciais
adequadas, eficientes e de fácil utilização e manutenção. É sobre algumas destas
ferramentas gerenciais que se desenvolvem as considerações deste capítulo.

2.1 CADEIA DE VALOR
Essencialmente, a Cadeia de Valor é um instrumento de custeio e de
alocação de custos das atividades primárias ou de suporte, além de possibilitar
saber o valor acrescentado de uma empresa.
É dos instrumentos mais úteis em análise empresarial e, com base nela,
podem tomar-se decisões importantíssimas como, por exemplo, reduzir o peso da
infraestrutura, diminuir a dependência de fornecedores e reduzir o custo das
operações. Porter (1989, p. 27) chamou este enfoque de cadeia de valor:

A cadeia de valor de qualquer empresa em qualquer setor é o
conjunto de atividades criadoras de valor desde as fontes de
matérias-primas básicas, passando por fornecedores de
componentes e até o produto final entregue nas mãos do
consumidor. Este enfoque é externo à empresa, vendo cada uma no
contexto da cadeia global de atividades geradoras de valor da qual
ela é apenas uma parte, desde os componentes de matérias-primas
básicas até os consumidores finais.

A aplicação da Cadeia de Valor permite uma análise dos principais fluxos de
processos dentro de um restaurante, demonstrando quais as atividades que geram
valor e como corrigir desvios.
Questões fundamentais neste setor de negócio e presentes na Cadeia de
Valor do segmento merecem detalhamento.
 Será que o gestor conhece bem o mercado ao qual se dirige?
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 Será que compra os melhores ingredientes?
 Será que sabe calcular margens de lucro com rigor?
Tais questionamentos delineiam um cenário onde todos os dias restaurantes
abrem as portas e tantos outros as fecham=o que leva a uma análise atenta da
cadeia de valor desse segmento. Por isso, para gerir bem esta cadeia, é preciso
controlar a compra, a recepção, o armazenamento, a distribuição, a confecção e a
venda.
Tem que se dar razão a Fonseca (2006, p. 11) em dizer:

A correta gestão de uma Cadeia de Valor e dos elos que a interligam
pode ser um fator de diferenciação e vantagem competitiva, na
medida em que contribui para a melhoria da rentabilidade do
restaurante, por meio da identificação e eliminação de atividades que
não adicionam valor ao produto.

Desta forma, trabalhar uma estratégia de gestão, considerando como
parâmetro esta Cadeia de Valor, pode significar a diferença entre o sucesso e o
fracasso do restaurante.

2.2 GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO
O restaurante a quilo tem um sistema cujo objetivo é adaptar-se às
necessidades culturais e sociais dos clientes de refeição rápida, que no caso do
Brasil são pessoas que em grande maioria têm o arroz e feijão nos seus hábitos de
almoço. Na maioria dos restaurantes com sistema de refeições a quilo, os pratos
quentes e frios são apresentados em balcões, onde o cliente se serve com o seu
prato, escolhendo entre as diversas opções oferecidas.
A mesa para refeições utilizada é bem pequena, pois é necessário que
comporte apenas uma bandeja com o prato, copo, sobremesa e bebida, permitindo
maximização do espaço do salão e da capacidade de atendimento a clientes. O
importante na gestão do espaço físico é a aplicação das boas práticas de gestão
desse espaço, quais sejam: espaço entre mesas; controle dos movimentos de um
número elevado de clientes e acesso aos balcões cm os alimentos; qualidade
estética do ambiente, quer em termos de cores quer no arranjo dos espaços;
controle da temperatura e do ruído ambiente; controle da higiene de todos os locais
(SILVA FILHO, 1996).
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A boa gestão do espaço nos restaurantes a quilo requer sem dúvida
competências nessa área ainda mais apuradas que nos restaurantes tradicionais,
embora muitas vezes isso passe despercebido (SANT´ANA, 2012).

2.3 VISITA TÉCNICA AO FORNECEDOR
Ao longo dos anos, a variável preço deixou de ser a de maior importância
para seleção de fornecedores, passando essa maior importância a ser atribuída à
qualidade do serviço. Nesse aspecto, a visita a fornecedores completa, no domínio
qualitativo e às ações de planejamento é fundamental para o sucesso da gestão,
não podendo por isso ser ignorada, deixada ao acaso ou encarada como atividade
ocasional e sem preparação (ORNELAS, 2003).
É importante a avaliação das condições operacionais dos estabelecimentos,
como subsidio para a qualificação e seleção dos fornecedores e sua fidelização.
Para ser desempenhada com eficácia, exige que o profissional tenha competências
de negociação, além de uma boa visão da cadeia de valor e de todos os processos
de produção.
Os fornecedores só são cadastrados, se aprovados nos quesitos avaliados na
visita técnica: apresentação satisfatória de toda a documentação exigida e amostras
aprovadas dos produtos em análise sensorial realizada por equipe competente.

2.4 GESTÃO DO CARDÁPIO E DAS PORÇÕES
O cardápio desse tipo de restaurante é muito variado, tanto em relação à
quantidade de pratos, quanto à diversificação em período de tempo, em função de
atender a uma clientela regionalizada, onde a fidelidade deve ser conquistada. Não
basta, portanto, a intuição comercial, não é suficiente um lote de receitas de família
ou ainda dons culinários.
Parafraseando Slack et al. (2008), é preciso ter disciplina e rigor no
cumprimento dos processos, metas e objetivos: a quantidade de comida é difícil de
ser planejada, podendo sobrar muito ou pouco, ou ainda exigir por atividade e
rapidez na reposição, quando falta.
Considerando que os principais focos de desperdício são matéria-prima, água
e energia, a avaliação pretende evidenciar que, através do uso adequado de
ferramentas gerenciais na gestão de cardápios e porções, os resultados acontecem
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e se traduzem em aumento da competitividade, satisfação do consumidor
e produtividade, além da proteção da qualidade ambiental. Se isto não for feito, os
desperdícios geram um valor muito elevado, afetando consideravelmente a
lucratividade e a sobrevivência do negócio, uma vez que não podem ser diretamente
repassados aos clientes, pois iriam elevar excessivamente o preço da refeição.
Em função desses riscos, alguns fatores como a definição da quantidade ideal
de refeições/dia, a boa aparência e qualidade dos produtos, a contratação de
profissionais qualificados para essa área, influenciam o sucesso do negócio. São,
portanto, também ferramentas essenciais para o empreendedor (PROENÇA, 2000).

2.5 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE
Na estrutura da gestão estratégica de custos dos empreendimentos
gastronômicos, gerenciar custos com eficácia exige um enfoque claro no
planejamento. É fundamental controlar problemas com o armazenamento dos
insumos, programação e liberação para produção, relacionando sempre à
quantidade de clientes a serem atendidos. É importante a existência de um
programa ou sistema de custeio, que possa de forma clara e verdadeira indicar os
rumos e resultados dos empreendimentos em questão.
Com relação ao controle financeiro, Rebelato (1997, p. 334) chama a atenção
para uma questão importante: “A problemática de que não conhecer os custos
significa não conhecer a real lucratividade dos clientes, produtos e serviços”.
Este desconhecimento pode comprometer a empresa financeiramente, além
de abalar economicamente também. Segundo Neves et al. (2000, p. 149), “Provoca
desvios de caixa para fins não centrais ou estratégicos, comprometendo as
oportunidades mais promissoras e revelando por fim, o desvio de foco do negócio.”
Ainda, sobre a questão do planejamento, García (1993, p. 23) afirma que:

De modo geral, quando surge a ideia de estabelecer um restaurante,
somente se tem em consideração o montante do investimento, pois
se considera um negócio que não requer maiores conhecimentos;
contudo, durante as atividades de abertura e, mais tarde, em período
de operação se compreende a magnitude real da problemática de um
restaurante e o que inicialmente parecia simples se volta muito mais
complexo. Desafortunadamente, resulta em uma experiência
dolorosa quando o empreendimento se encontra em uma posição
financeira delicada, derivada do desconhecimento do capital de giro
e da atividade comercial do mercado.
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Pode, portanto, considerar-se que o planejamento, sob todas as óticas, é
fundamental no segmento alimentação, seja qual for a característica do local.

2.6 GESTÃO DO ATENDIMENTO DE ALTO CONTATO
De forma geral mas particularmente no segmento de refeições a quilo, só
prospera se conseguir atrair clientes. Nesta relação, há duas ferramentas
importantes a serem utilizadas: a publicidade e propaganda para atrair os clientes e
o atendimento personalizado, quando o cliente entra no estabelecimento.

A

publicidade e a propaganda utilizam por um lado, os anúncios na mídia, obedecendo
às normas técnicas e comerciais praticadas pelas agências desse ramo; e, por
outro, há toda a publicidade que é a própria apresentação do estabelecimento:
fachada chamativa, anúncios luminosos, acesso fácil e nomes de pratos sugestivos.
(CASTELO BRANCO, 2000).
No interior do estabelecimento, é a hospitalidade e o atendimento do cliente
que se torna uma ferramenta fundamental de satisfação e fidelização. As técnicas
de comunicação interpessoal são extremamente importantes para obter esse efeito
(BLACKWELL, 2005).
Lashley (2004, p. 11), ao abordar a compreensão teórica da hospitalidade,
situa os alimentos como seu elemento-chave, pois “a produção e o consumo de
alimentos, bebidas [...] desempenha um papel fundamental no estabelecimento de
diferenças importantes entre os seres humanos e o restante do mundo animal”; e “o
ato de contribuir com o abastecimento do alimento coletivo e de partilhá-lo é a base
de obrigações e direitos que sustentam a hospitalidade”. A expressão utilizada por
esse autor de que “somos o que comemos” extrapola o aspecto simplesmente
nutricional, o que é também citado por Paula (2005, p. 73): “A alimentação encerra,
também, o sentido de satisfazer aspectos emocionais, psicológicos e motivacionais
dos indivíduos, fazendo com que essa experiência se torne positiva ou não, em
função de como ela se desenvolve.

2.7 A ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO FERRAMENTAS DE
GESTÃO
A responsabilidade social, a qualidade e a ética são três faces da mesma
moeda: respeito total pelo cliente. Segundo Martins (2000, p. 182):
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Para sobreviver nesses mercados cada vez mais competitivos, a
empresa precisa perseguir e alcançar altos níveis de qualidade,
eficiência e produtividade, eliminando desperdícios e reduzindo
custos. Assim é necessário que os gestores recebam informações
precisas, tempestivas e atualizadas para um apoio eficaz ao
processo decisório.

Outro ponto particularmente delicado nos empreendimentos gastronômicos,
que também necessita de ferramentas gerenciais para o seu controle e
acompanhamento, é a segurança alimentar. Spers (1993) salienta que a higiene de
processamento, armazenagem e manipulação de alimentos é imprescindível, pois
um único problema de contaminação alimentar pode ter consequências desastrosas
para o empreendimento, tanto na credibilidade quanto na própria sobrevivência do
negócio.

2.8 CARACTERIZAÇÃO DOS RESTAURANTES
De acordo com a classificação da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - ABRASEL é possível caracterizar os restaurantes do segmento
refeições servidas com o sistema a quilo em quatro grandes categorias: franquia,
independente, cadeia e familiar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E
RESTAURANTES, 2012).

2.8.1 Franquia
As franquias formam uma categoria especial de cadeias, onde o franqueado,
ou seja, aquele que irá adquirir e abrir um novo estabelecimento arca com o ônus do
ponto comercial adquirido, com as despesas de implantação, taxas para o uso do
nome, design da loja, uma porcentagem sobre o faturamento e uma taxa de
publicidade e propaganda, que serão pagas ao franqueador.
O franqueado recebe do franqueador todo o apoio logístico, como lista de
fornecedores, know-how, um cardápio já testado e uma marca já abalizada no
mercado.
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2.8.2 Independente
Os restaurantes independentes têm a sua própria autonomia de decisões e
ações, visto que não está subordinada a nenhuma matriz.
Podem ser administrados por profissionais do ramo ou não, e estão muito
voltados para um planejamento elaborado de acordo com a localização, cardápio,
decoração, preços, serviços e formas de controle, buscando uma clientela definida e
bem dimensionada.

2.8.3 Cadeia
Os restaurantes em cadeia são formados por diversas unidades, todas de um
mesmo dono ou grupo de acionistas.
Consiste no agrupamento de empresas análogas (concentração horizontal) ou
distintas, mas que possuem atividades interdependentes no processo econômico.
Recebem suporte técnico oriundo da experiência de outros estabelecimentos da
cadeia; normalmente possuem um nome no mercado já reconhecido pelo público e
buscam sempre manter novos investimentos.
2.8.4 Familiar
A empresa familiar se caracteriza pela observação dos seguintes aspectos: a)
é iniciada por um membro da família; b) tem membros da família participantes da
propriedade e/ou da direção; c) os valores institucionais se identificam com um
sobrenome de família ou com a figura do fundador; d) a sucessão está ligada ao
fator hereditário. Nesse sentido, esse conceito congrega três vertentes: a primeira é
a propriedade, a segunda é a gestão, e a terceira é a sucessão (LEONE, 1991).
Nesta situação, existe uma influência recíproca da política geral do negócio e
dos interesses e objetivos familiares. A gestão destes empreendimentos está na
maioria das vezes restrita aos membros da própria família.
2.9 A GESTÃO NOS RESTAURANTES A QUILO
A maioria dos empreendedores destes quatro tipos de restaurantes busca,
sem dúvida, um constante aprimoramento dos serviços e a personalização dos
produtos, visando atingir a excelência quanto às preferências dos clientes. Mas
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também, em muitos casos, isso não acontece, como afirmam Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2000, p. 287):

Há complacência na administração de empreendimentos
gastronômicos, descuido com a qualidade, negligência com as
necessidades dos clientes e atenção voltada somente à orientação
financeira em curto prazo, os quais são fatores que contribuem para
arruinar o setor de serviços na economia.

.
De acordo com Rebelato (1997, p. 327), em relação à problemática destas
empresas: “A capacidade de racionalização e aprendizagem da empresa é
fortemente prejudicada pela falta de informações, sejam essas internas ou externas”.
Fonseca (2004, p. 17) aponta, com base na experiência de vários anos
trabalhando como consultor neste setor, que: “No sucesso, todos têm em comum
muito trabalho. No fracasso, todos têm em comum falta de preparo, informação e,
principalmente, falta de planejamento”.
Um fator merecedor de destaque é o modelo de gestão adotado na maioria
dos empreendimentos gastronômicos. Na maioria deles, utiliza-se um modelo
centralizador, por se tratar de empreendimentos familiares administrados pelos
próprios integrantes das famílias, sem base profissional, gerando incompatibilidade
nas pessoas que se propõem exercer as funções operacionais (TAYLOR, 2010).
Nesses casos, a empresa mal conhece a si própria e ao seu meio ambiente.
As ferramentas de eficiência interna de cada recurso ou área não estão disponíveis,
porque não se criaram mecanismos para isso. Os dados não são colhidos e
processados. Não se conhece bem o comportamento do mercado, sejam
fornecedores, clientes ou concorrentes.
Com isso, o processo de gerenciamento usualmente se baseia em
informações incompletas a respeito de possíveis cursos de ação e suas possíveis
consequências. Segundo Lôbo (1999, p. 43), “O processo de decisão é caótico,
porque explora um número muito limitado de alternativas, baseando-se muitas vezes
em regras empíricas ou na intuição.”
Também não possuem muitos deles, um programa ou sistema de custeio, que
possa de forma clara e verdadeira indicar os rumos e resultados dos
empreendimentos em questão. Os empreendedores, envolvidos com o dia-a-dia do
negócio, ligados ao ritmo acelerado, a presença constante no caixa e diante do
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desafio premente que é o grau de exigência da clientela atendida e também da
concorrência do segmento, mostram-se ‘sem fôlego’ para pensar no futuro e
gerenciar seus negócios de forma correta e com as ferramentas adequadas a
eficácia do negócio (BARBOSA; BRONDANI, 2005).
Os restaurantes comerciais são empresas que, na sua maioria, não dispõem
de sistema de custeio ou mesmo mecanismo de apuração de custos.
Com a evolução do segmento de restaurantes com sistema de refeições a
quilo bem como o nível de exigência da clientela atendida, torna-se necessária uma
melhor gestão destes negócios; as ferramentas a utilizar precisam ser mais
sofisticadas. Por isso, devido à aceitação deste tipo de restaurantes por
consumidores mais exigentes, e também pela crescente concorrência, os gestores
começaram a atender a todos os requisitos de qualidade, eficiência e lucratividade,
na sua oferta de refeições: mais variadas, com preço mais ajustado, custos mais
controlados e melhor serviço de atendimento. Isto representa, para a maioria dos
empreendimentos um movimento gastronômico completamente diferente e maior,
necessitando de um cardápio mais elaborado, e bem mais diversificado.e
ferramentas mais eficientes de gestão (LEAL, 1998).
Garcia (1997, p. 455) comenta este forte crescimento e suas consequências:

O negócio de serviços de alimentos e bebidas está sentindo como
nunca o impacto do comportamento do consumidor, o que está
contribuindo para o crescimento acelerado deste ramo com toda a
gama de prós e contras, competência desmedida e um alto grau de
complexidade em sua operação contra uma rápida recuperação do
investimento e liquidez imediata, que há poucos anos eram
exclusivas dos grandes restaurantes.

Outro aspecto de destaque na gestão desse tipo de negócio é a negociação e
compra de insumos para os empreendimentos. Na maioria das vezes, esse é um
aspecto que apresenta deficiência, principalmente pela falta de profissionalização
dos seus fornecedores, o que cria problemas aos empreendimentos quanto ao
abastecimento. É difícil encontrar fornecedores confiáveis, tanto quanto ao prazo de
entrega quanto em relação à variabilidade, preço, prazo de pagamento e qualidade
dos produtos oferecidos. Isto dificulta sobremaneira o processo de compra, que
ocupa uma posição importante na estrutura de custos da empresa. Daí a exigência
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de competências negociais, a necessidade de planejar adequadamente e realizar
visitas técnicas competentes.
Pode-se, por isso, concluir que hoje em dia, mais fortemente do que em
décadas anteriores, se impõe a utilização de ferramentas gerenciais adequadas com
foco na administração dos custos, aliado ao trabalho constante no seu controle, para
administrar cuidadosamente todos os seus processos. Elas podem proporcionar
uma visão clara para decisões futuras, não somente a curto prazo, mas também a
médio e longo prazo, vencendo nesse mercado altamente competitivo, onde a
velocidade e ousadia da concorrência e clientes cada vez mais exigentes só podem
ser enfrentados com sucesso, se se tiver uma estratégia definida com seriedade,
responsabilidade e sólido conhecimento do mercado.
Espera-se que este estudo contribua para esse desenvolvimento e
valorização.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
São descritos, neste capítulo, a abordagem da avaliação, o processo de
construção e validação dos instrumentos do estudo, a coleta e a análise dos dados
necessários à conclusão do estudo.

3.1 ABORDAGEM DA AVALIAÇÃO
Analizando-se as várias abordagens de avaliação descritas por Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004), a abordagem metodológica seguida no estudo definese como uma abordagem centrada em objetivos. Procura-se ver em que medida os
objetivos são alcançados entre o desempenho e os objetivos visados.
No plano quantitativo, a abordagem é essencialmente descritiva, na medida
em que o seu foco é apresentar o estado da situação dos tipos de restaurantes com
sistema de refeições a quilo que foram objeto de estudo. Nesta perspectiva, os
números obtidos referem-se a frequências: número de restaurantes que usam
ferramentas em questão ou número de ferramentas que um tipo de restaurante usa.
Os dois dados são conjugáveis e proporcionam um retrato do segmento.
A interpretação dos resultados integra uma análise qualitativa, já que a
reflexão sobre os números permite avaliar tanto o nível de utilização das ferramentas
utilizadas na gestão destes negócios, quanto o grau de conhecimento por parte dos
gestores em relação ao impacto causado pelos resultados obtidos.
Tal abordagem se adequa a esta avaliação, que busca informações junto aos
gestores. Estes corroboraram a necessidade de verificar o nível de utilização das
ferramentas gerenciais que possibilitam a avaliação da qualidade dos serviços
prestados: cardápio, porções, preços e custos, e outros itens considerados
relevantes.
As ferramentas incluídas no instrumento de avaliação, para cada um dos
aspectos em estudo, foram selecionadas de maneira a conseguir obter dados sobre
a sua utilização em restaurantes com sistema de refeições a quilo.
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3.2 O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Para elaborar o instrumento de avaliação, foram definidas as categorias
relacionadas ao uso de ferramentas gerenciais que sinalizam o atendimento a essas
categorias em restaurantes com sistema de refeições a quilo. (Quadro 1).
Quadro 1 – Quadro de critérios com categorias e ferramentas da avaliação
Categorias
Caracterização do
empreendimento

Compras

Estoque

Produção

Resultados Financeiros

Satisfação de Clientes




Sustentabilidade 

Indicadores
Nome do Empreendimento
Tipo de Empreendimento
Quantidade de clientes atendidos
Quantidade de colaboradores
Existência de Responsável pela Gestão do Negócio
Cargo exercido pelo Responsável pela Gestão do Negócio
Informações sobre o andamento dos pedidos
Preço dos produtos negociados no pedido aceito
Oferta de prazo de pagamento
Cumprimento do prazo de entrega
Conformidade das Notas Fiscais
Frequência de pedidos e entregas extra de mercadorias
Qualidade das instalações
Nível quantitativo de estoque por período de compra;
Rapidez das respostas às solicitações
Nível financeiro de estoque por período de compra
Qualidade das instalações
Disponibilidade de produtos para execução dos pratos
Cumprimento do prazo de entrega dos pratos
Controle financeiro dos pratos oferecidos no cardápio
Padronização dos pratos
Planejamento do negócio
Utilização de software
Apuração de custos
Controle das operações financeiras do negócio
Nível de fidelização da clientela
Nível de Satisfação da clientela
Nível de confiabilidade da clientela
Grau de comunicação com clientela
Nível quantitativo de práticas sustentáveis do ambiente

Fonte: A autora (2015).

As

categorias

integradas

no

questionário

correspondem

às

áreas

fundamentais para a eficácia da gestão deste tipo de negócio. Essa foi a razão de
serem escolhidas para este estudo (MAIA, 2008; VASCONCELOS et al., 2014).
O instrumento de avaliação desenvolvido para coleta de dados foi um
questionário auto preenchível e estruturado, composto por 79 questões fechadas,
distribuídas em sete blocos (quadro 1). As questões foram elaboradas com base nas
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ferramentas relacionadas à gestão e controle das diversas áreas do negócio e
definidas a partir da revisão bibliográfica. Esta englobou estudos abordando os
motivos, atributos ou determinantes que direcionam os gestores para o
acompanhamento e controle do negócio, independentemente do tipo de culinária
oferecida ou contextos onde está inserido o estabelecimento.
A finalidade do questionário foi avaliar o grau de utilização das ferramentas
gerenciais pelos restaurantes participantes do estudo e seus resultados como forma
de avaliação dos serviços prestados e lucratividade desses estabelecimentos.
Anterior a bloco de questões, foram elaboradas questões para caracterização
do negócio, com 06 questões especificamente ligadas ao seu tipo: independente,
franquia, cadeia ou familiar. Ainda nesse bloco, buscou-se obter informações em
relação ao número de clientes atendidos, quantidade de colaboradores, existência
de responsável pela gestão do negócio e qual o cargo exercido.
Os outros blocos são apresentados a seguir.

3.2.1 Compras
Este bloco é constituído por 15 questões, visando aspectos de estrutura (se
há um responsável específico e qual o grau de especialização para o desempenho
das atividades inerentes) e aspectos de desempenho: forma como são selecionados
os fornecedores; critérios adotados para essa seleção; periodicidade das compras;
margens de segurança do estoque; pedidos de emergência e flexibilidade nas
negociações entre empreendimento e fornecedores.

3.2.2 Estoque
Neste bloco, as 13 questões estão focadas na avaliação de aspectos ligados
a existência e utilização de ferramentas gerenciais: gestão dos processos de
recebimento de mercadorias; seu armazenamento; liberação para produção de
refeições. O bloco contém ainda; a avaliação da existência de séries históricas
referentes à liberação de mercadorias e o número de clientes atendidos. Avalia
também o binômio espaço versus mercadorias adquiridas e armazenadas.

34

3.2.3 Produção
Neste terceiro bloco, o objetivo das 11 questões é avaliar a existência e
utilização efetiva de ferramentas voltadas para o controle da produção de refeições.
Aspectos como acesso e circulação de profissionais, controle e utilização de fichas
técnicas, cumprimento de valores per capita e controle de desperdícios são tópicos
enfatizados neste ponto do questionário.

3.2.4 Resultados Financeiros
Neste bloco, as 15 questões tiveram como foco a gestão de resultados do
empreendimento com ênfase no planejamento prévio, elaboração de orçamentos
para condução do negócio e apuração dos resultados alcançados, com uma análise
detalhada.

3.2.5 Satisfação de clientes
Este bloco inclui 10 questões direcionadas para o atendimento da clientela
nos empreendimentos, com foco na satisfação. De acordo com Souki et al. (2010),
apesar de os restaurantes a quilo constituírem um ramo de crescente importância no
cenário brasileiro atual, a literatura mostra que a forma de escolha varia conforme o
tipo de culinária oferecida e as necessidades da clientela atendida. Dessa forma, os
critérios de avaliação estiveram ligados ao atendimento: tempo de atendimento,
cortesia no atendimento, atendimento de expectativas e relação custo versus
benefício, como critério e opção de escolha.

3.2.6 Sustentabilidade
O último bloco inclui 09 questões elaboradas com o objetivo de avaliar a
utilização de práticas sustentáveis como ferramentas de gestão, igualmente voltadas
também para o aumento da lucratividade do empreendimento. Incluem aspectos
como utilização e consumo consciente de água e luz, seletividade dos resíduos,
reciclagem das embalagens primárias, nível de utilização de embalagens
ecologicamente corretas e preferência quanto a negociação com fornecedores
locais.
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3.3 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Segundo Strainer e Norman (2008), a validade pode ser dividida em “três
Cs”: validade de conteúdo, validade de critério e validade de constructo. Desses
atributos, foi utilizada a validade de conteúdo, para validação do instrumento de
avaliação.
A validade de conteúdo é um atributo subjetivo de julgamento baseado na
revisão dos itens do instrumento, por um ou mais especialistas (STRAINER;
NORMAN, 2008). Foi realizada por especialistas do segmento gastronômico, todos
com amplo domínio em ferramentas gerenciais e com desenvolvimento de
atividades acadêmicas nessa área, em universidades federais, estaduais, públicas e
privadas, na cidade do Rio de Janeiro. Foram contatados cinco especialistas, tendo
avaliado pelos três especialistas apresentados a seguir.
O primeiro especialista é graduado em Nutrição pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Mestre em Avaliação pela Fundação Cesgranrio, Especialista em
Administração de Serviços de Alimentação pela UNIRIO. Tem experiência na área
de Alimentação com ênfase em Nutrição, Alimentação Coletiva e Gastronomia.
O segundo especialista é graduado em Nutrição pela Universidade Federal
Fluminense, com especialização em Gestão pela Qualidade Total e Gastronomia.
Mestre em Saúde Coletiva e Doutor em Alimentação Nutrição e Saúde pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O terceiro especialista é graduado em Nutrição pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e especialista em Administração de Serviços de Nutrição pela
UNIRIO.
Esses especialistas consideraram que as questões apresentam validade e
confiabilidade satisfatórias, podendo o instrumento ser útil tanto gerencialmente
quanto academicamente.
Dois dos especialistas que avaliaram o questionário fizeram sugestões em
relação a algumas questões no que diz respeito à adequação das mesmas ao
objetivo do instrumento de avaliação e também quanto à ortografia e concordância
gramatical das palavras. Todas as sugestões dos especialistas foram acatadas e
incluídas na versão final apresentada neste estudo (APÊNDICE A).
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3.3.1 Pré-teste do questionário
Em dezembro de 2014 foi realizado um teste piloto em três restaurantes
sendo dois do tipo independente e um de cadeia, com sistema de refeições a quilo,
com o objetivo de fazer e dar a validade empírica do instrumento (STRAINER;
NORMAN, 2008). O teste foi importante para se avaliar as questões que não eram
bem compreendidas e que necessitavam de algumas alterações ou mesmo
precisavam ser retiradas do questionário. Foram retiradas questões de respostas
abertas, por se constatar a dificuldade no seu preenchimento.
Esse procedimento que proporcionou mudanças no questionário permitiu
verificar a dinâmica da avaliação mostrando as possíveis interrupções e fatores que
podem perturbar esta atividade.

3.3.2 Seleção dos estabelecimentos avaliados
Para definir a quantidade de estabelecimentos que seriam avaliados, adotouse uma amostra de conveniência com restaurantes dos tipos franquia, independente,
cadeia e familiar. Essa definição tomou como referência os empreendimentos
cadastrados junto ao Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da cidade do Rio de
Janeiro (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição de empreendimentos por grupo de alimentação
Grupo
Quiosques, traillers, cantinas e serviços de alimentação não especificados
A1
ou não classificados.
Bares, Botequins, cafés, lanchonetes e similares, pastelarias, confeitarias,
A2
casas de chá, doces e salgados.
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas com serviço completo,
A3
churrascarias, pizzarias, cantinas e buffets.
Total

Total
1.164
11.383
6.697
19.244

Fonte: Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da cidade do Rio de Janeiro (WATTS, 2015).

De acordo com as informações fornecidas via e-mail pela área de
Comunicação, Marketing e Design do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da
cidade do Rio de Janeiro (SindRio), coordenada pela Sra. Katia Watts, que destaca,

Na nossa percepção de mercado, os restaurantes a quilo devem
ultrapassar um pouco de 25%. É muito difundido e o cliente busca
muito pela variedade e custo benefício. Eles começaram a pegar
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força nos anos 80 e sedimentaram-se com grande representatividade
meados dos anos 90. É muito comum em restaurantes/ bares antes
de fecharem, tentar mudar a operação para o quilo tentando uma
maior atratividade de clientes. (WATTS, 2015).

De posse da listagem com os estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro
(Tabela 1), e com a sinalização de que do total de restaurantes cadastrados (grupo
A3), 25% pertencem ao segmento de restaurantes com sistema de refeições a quilo
foram então realizados contatos com cerca de 1% dos estabelecimentos
cadastrados nesse grupo. Assim, 18 restaurantes foram contatados via e-mail,
telefone e mensagens para equalizar as agendas e realizar as entrevistas com os
proprietários a fim de apresentar o questionário elaborado e coletar os dados de
cada restaurante. Do total, apenas 12 restaurantes retornaram o contato.
Tentou-se ampliar o número de restaurantes incluídos em cada tipo,
concretamente os que estavam menos representados, mas não foi possível
conseguir um quantitativo maior em função da falta de retorno aos contatos
realizados. Por força dessa limitação, a avaliação se caracterizou como um estudo
piloto, que poderá ser replicado, envolvendo amostras mais robustas de
restaurantes a quilo, de modo a ampliar as respostas e as conclusões a respeito do
objeto avaliado.
Dessa forma, dos 18 restaurantes contatados pela conveniência da
localização geográfica na cidade do Rio de Janeiro e distribuídos pelos quatro tipos
selecionados de restaurantes com sistema de refeições a quilo, 12 participaram do
estudo - um restaurante com sistema de franquia, um restaurante independente,
quatro restaurantes de cadeia e seis restaurantes familiares. Todos os restaurantes
avaliados fazem parte do grupo A3.

3.4 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada no período entre 19 e 28 de fevereiro de 2015.
Durante a coleta de dados, foi explicado aos participantes, donos dos restaurantes
selecionados, sobre como seria preenchido o questionário e foi solicitada a
concordância deles em participar do estudo através da leitura e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Conforme as normas éticas,
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foram garantidos o anonimato e a utilização das informações coletadas para fins
exclusivamente científicos e acadêmicos.
A duração da aplicação do questionário foi em torno de 15 minutos, e os
participantes, donos dos restaurantes selecionados, alegaram ser de fácil
entendimento e compreensão.

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados foram submetidos a um tratamento estatístico, utilizando
o Software Excel, versão 2007. As respostas dadas pelos participantes do estudo
foram organizadas em tabelas, por categoria apresentada no Quadro 1, conforme
consta na metodologia do estudo. Foi calculado, para cada indicador da categoria,
ou de grupo de ferramentas, um nível de utilização. O nível de utilização é expresso
de zero a um, em que um significa total utilização.
No presente estudo, o nível de utilização das ferramentas gerenciais em
restaurantes com sistema de refeições a quilo foi avaliado como bom, regular e
insuficiente, a saber:
- nível acima de 0,70 quanto à utilização das ferramentas para que o
restaurante fosse considerado com uma boa gestão de negócios;
- nível entre 0,50 e 0,69 quanto à utilização das ferramentas para que o
restaurante fosse considerado com uma gestão regular de negócios; e
- nível abaixo de 0,50 para que o restaurante fosse considerado com uma
gestão insuficiente de negócios (colocar referencia da foto)
Estes valores foram adotados em consonância com o recomendado para
aceitação da confiabilidade medida pelo coeficiente alfa de Cronbach, apresentados
na Tabela 2.
Tabela 2 – Padrões de confiabilidade

Valor de Alfa
Maior que 0,9
0,8 – 0,9
0,7 – 0,8
0,6 – 0,7
0,5 – 0,6
Menor do que 0,5
Fonte: Adaptado de Pereira (2004).

Confiabilidade
Excelente
Boa
Adequada
Questionável
Pobre
Inadequada
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4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados obtidos e sua análise, após a coleta de
dados e aplicação do tratamento estatístico, para avaliar a utilização de ferramentas
gerenciais, pelos gestores para um planejamento prévio e para a gestão operacional
no dia a dia dos restaurantes com sistema de refeições a quilo, levando a um
crescimento equilibrado e lucrativo dos negócios.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESTAURANTES

Tabela 3 – Caracterização dos restaurantes
Tipo de Restaurante

Nº de funcionários

Franquia
Restaurante 1
Independente Restaurante 2
Restaurante 3
Restaurante 4
Cadeia
Restaurante 5
Restaurante 6
Restaurante 7
Restaurante 8
Restaurante 9
Familiar
Restaurante 10
Restaurante 11
Restaurante 12

55
48
57
112
22
25
12
18
30
55
30
37

Média de
Refeições Servidas
600
600
800
800
350
300
250
250
450
650
700
600

Fonte: A autora (2015).

De acordo com a Tabela 3, a metade dos restaurantes avaliados inclui-se no
grupo de restaurantes familiares, com uma média de 28,6 funcionários trabalhando
entre operações e atividades administrativas e 483 atendimentos diários.
No grupo dos restaurantes de cadeia, a média de funcionários é de 54
funcionários entre operações e atividades administrativas e 560 atendimentos
diários.
No restaurante independente são 55 funcionários distribuídos em operações e
atividades administrativas e 600 atendimentos diários.
No restaurante de franquia são 48 funcionários entre operações e atividades
administrativas e 600 atendimentos diários.
Considerando a relação refeições por funcionários, tecnicamente denominada
índice de produtividade da mão de obra (ABREU, 2003), os restaurantes do grupo
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familiar têm o melhor índice em relação ao total de restaurantes avaliados, ou seja, o
maior número de refeições por funcionário: 1 funcionário par cada 17 refeições.

4.2 EXISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO FINANCEIRA DO NEGÓCIO
Tabela 4 - Existência de responsável pela gestão financeira do negócio
Tipo de Restaurante
Responsável Financeiro
Franquia
Restaurante 1
Sim
Independente Restaurante 2
Sim
Restaurante 3
Sim
Restaurante 4
Sim
Cadeia
Restaurante 5
Sim
Restaurante 6
Sim
Restaurante 7
Não
Restaurante 8
Não
Restaurante 9
Sim
Familiar
Restaurante 10
Não
Restaurante 11
Sim
Restaurante 12
Sim
Fonte: A autora (2015).

Como se pode observar na Tabela 4, a maioria dos restaurantes avaliados
possui responsável pela gestão financeira do negócio. Dentre os que não possuem,
observa-se que todos são restaurantes familiares.
O resultado observado no tipo familiar dos restaurantes a quilo pode ser
atribuído ao fato de esses restaurantes apresentarem uma série de peculiaridades,
em especial na administração financeira do negócio, que na maioria das vezes é de
responsabilidade dos proprietários ou algum integrante da família.
Também se pode atribuir a não existência do responsável pela gestão
financeira ao fato da dificuldade causada pelo nível cultural baixo da mão de obra
gerencial. Em função disto, há dificuldade de agregar certas responsabilidades a tais
funcionários, o que gera sobrecarga para os proprietários. Eles se responsabilizam
até pelas compras rotineiras, além do controle geral, uma vez que não existe como
repassar autonomia gerencial em tais circunstâncias, onde todo o seu negócio está
em jogo.
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4.3 FERRAMENTAS GERENCIAIS FINANCEIRAS EM COMPRAS
Tabela 5 – Utilização de ferramentas gerenciais financeiras em compras
Tipo de restaurante
Ferramentas

Catálogo
fornecedores
Evolução de Preços
Cotação de preços
Margem de
segurança
Prazos de
pagamento
Controle de Notas
fiscais
Preços Competitivos
Nível de utilização
por tipo de
Restaurante

Nível de
Utilização
por
Ferramenta

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

1

1

2

5

-

1

3

2

-

1

4

6

-

1

2

6

1

1

4

6

1

1

3

5

1

1

3

6

0,83
0,92

0,57

1,0

0,75

0,86

0,81

0,75
0,50
0,92
0,75
1,00

Fonte: A autora (2015).

Quando avaliada a utilização das ferramentas gerenciais listadas para o setor
de compras, foi verificado que, a maioria é utilizada pelos restaurantes avaliados
com um índice de utilização total de 81% (Tabela 5). A ferramenta menos utilizada é
a que representa a evolução dos preços com um percentual de utilização de 50%.
Destaca-se o restaurante independente, em que o seu representante utiliza a
totalidade das ferramentas listadas na avaliação, e o restaurante de franquia, como
o que menos utiliza as ferramentas financeiras de compras. A total utilização das
ferramentas pelo restaurante independente acompanha a própria caracterização do
tipo, que é formado por profissionais com conhecimentos mais voltados para a
gestão do negócio, têm sua própria autonomia de decisão e ação, e trabalham com
foco maior no planejamento e controle direto das operações.
Já com relação ao restaurante de franquia, pode-se atribuir o índice de 57%
de utilização, ou seja, um número menor de ferramentas utilizadas, ao fato de as
franquias já terem pré-determinado, na concepção do negócio, os parâmetros em
relação ao processo de compras. Considera-se que a negociação prévia, sob a
responsabilidade do franqueador, quanto aos fornecedores utilizados e preços que
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deverão ser praticados, e a viabilidade de comprar insumos em grande quantidade
para a cadeia toda já repassam os benefícios às unidades de franquia.
No grupo de restaurantes de cadeia, as ferramentas menos utilizadas são o
catálogo de fornecedores e a margem de segurança. É possível atribuir essa não
utilização formal à possível troca informal de dados a respeito dos fornecedores e a
cessão de matéria prima entre as unidades da cadeia, em caso da falta em alguma
delas.
No grupo de restaurantes familiares, a ferramenta menos utilizada para
controle das compras é o mapa de evolução de preços. Provavelmente isso se dá
pela falta de responsável financeiro na maioria desses restaurantes e essa atividade
estar sob a responsabilidade dos próprios gestores ou proprietários

4.4 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE QUALIDADE EM COMPRAS
A utilização das ferramentas gerenciais de qualidade para o setor de compras
é apresentada na Tabela 6 e nos Gráficos 1 e 2.
Tabela 6 – Utilização de ferramentas gerenciais de qualidade em compras
Tipo de restaurante
Ferramentas

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

Comprador Especializado
Visita Técnica ao Fornecedor
Entrega planejada
Pedidos de Emergência
Alterações de pedido
Nível de utilização por tipo
de Restaurante

1
1
1
1

1
1
1

4
3
2
4
4

4
1
1
4
6

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
0,83
0,42
0,25
0,83
1,00

0,80

0,60

0,85

0,53

0,67

Fonte: A autora (2015).

Verifica-se que, das ferramentas listadas, 67% é utilizada nos restaurantes
avaliados.
Na totalidade de utilização, a ferramenta entrega planejada é a que menos é
utilizada nesse bloco de ferramentas. No grupo de restaurantes familiares, a
ferramenta visita técnica aos fornecedores é menos utilizada, com um nível de
utilização de 25%. Apesar dos grupos, conforme identificado na avaliação, terem na
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sua maioria compradores especializados, a ferramenta ‘visita técnica’ não é
considerada como primordial no controle de qualidade das compras.
Essa falta de valorização, por parte dos gestores, também pode ter reflexos
quanto às vantagens competitivas que poderiam ser geradas, ao estabelecer um
canal de comunicação e relacionamento mais completo com seus fornecedores. A
falta da visita técnica poderá interferir também negativamente nas negociações para
determinação dos padrões e preços praticados no fornecimento dos insumos.
O grau de flexibilidade na negociação, entre as partes, também pode ser
comprometido no que diz respeito à garantia das condições de qualidade e
conservação dos insumos utilizados em cada um dos estabelecimentos.
A apresentação dos resultados nos Gráficos 1 e 2 possibilita que o
comportamento dos restaurantes seja visualizado com mais facilidade. Com efeito,
nesse caso, não se trata de maior ou menor utilização das ferramentas, mais sim de
maneiras diferentes de resolver o problema das compras.
Gráfico 1 - Periodicidade de compras de perecíveis

Fonte: A autora (2015).

Quanto à periodicidade das compras de perecíveis e estocáveis (ferramenta
que mede o grau de qualidade no processo de compras de matéria prima), pode-se
concluir que existe, por parte dos gestores, uma preocupação geral no que diz
respeito à vida útil da matéria prima adquirida. Essa constatação está baseada no
fato de, no caso dos perecíveis, o restaurante franqueado, o independente, todos os
da cadeia e quatro dos familiares fazem suas compras semanalmente, havendo
ainda dois do tipo familiar que as fazem diariamente (Gráfico 1).
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Isso traduz uma estocagem curta, não correndo riscos de ter matéria prima
fora da validade ou fora das condições organolépticas, de acordo com os padrões
legais vigentes recomendados pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n º
216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004).
Gráfico 2 - Periodicidade de compras de estocáveis

Fonte: A autora (2015).

No caso dos alimentos estocáveis, pode-se afirmar que os números revelam a
mesma preocupação: as compras são feitas semanal ou quinzenalmente e apenas
dois restaurantes - um de cadeia e outro familiar - as fazem mensalmente.

4.5 FERRAMENTAS GERENCIAIS FINANCEIRAS NO ESTOQUE
Tabela 7 - Utilização de ferramentas gerenciais financeiras no estoque
Tipos de Restaurante
Ferramentas

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

Controle no recebimento
Check-list
Ficha de estoque
Controle PEPS
Requisição de saída do
estoque
Inventário de estoque
Curva ABC
Custo médio
Nível de utilização

1
1

1
1
1
1

3
1
3
3

6
2
2
4

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
0,83
0,33
0,58
0,75

1

1

-

1

0,25

0,38

1
1
0,88

1
0,34

5
3
3
0,54

0,58
0,33
0,25
0,49

Fonte: A autora (2015).
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O índice geral de utilização elos restaurantes é de 49%, o que indica que
essas ferramentas são pouco utilizadas, com exceção do restaurante independente,
que utiliza 7, das 8 ferramentas selecionadas (Tabela 7).
O restaurante de franquia destaca-se por utilizar o menor número de
ferramentas financeiras de estoque com um índice de utilização de 38%. As
utilizadas são as ligadas ao quantitativo da mercadoria armazenada, à liberação das
mercadorias mais antigas no estoque e saída da mercadoria para a área de
produção.
De acordo com análises feitas no site da Franchise e Store1, no segmento
Alimentação, é possível atribuir essa menor utilização de ferramentas relacionadas
ao estoque, ao fato de as franquias já terem estabelecidos os parâmetros em
relação ao processo de estoque, bem como sistemas informatizados para controle
da entrada e saída dos insumos, na maioria das vezes controlada pela própria
unidade de negócios e também por setores centralizados ligados a franqueador.
Analisando o resultado do restaurante independente, pode-se atribuir o
resultado verificado ao fato da constituição do próprio negócio. Trata-se de uma
associação sem ligações de subordinação superior que tem um foco mais voltado
para a gestão de forma acadêmica e técnica, onde busca através da utilização das
ferramentas, o controle da utilização da mercadoria adquirida.
No grupo de restaurantes de cadeia, as ferramentas utilizadas com maior
frequência são as que tratam do controle no recebimento da mercadoria, do
quantitativo da mercadoria armazenada, da liberação das mercadorias mais antigas
no estoque e da saída da mercadoria para a área de produção. Essas ferramentas
estão diretamente ligadas ao controle financeiro do negócio, uma vez que evitam a
realização de compras em excesso e também o desperdício de matéria prima pela
falta de utilização.
No grupo de restaurantes familiares, o resultado da avaliação mostrou que as
ferramentas mais utilizadas são os que controlam o recebimento dos insumos e o
inventário dos estoques. Entende-se que, por ser o grupo que menos tem
responsáveis pela gestão financeira do negócio, é o que mais usa ferramentas que
viabilizam o controle financeiro.

1

Franchise Store - Loja virtual de Franquias do Brasil que reúne as marcas mais importantes do
país - http://www.franquia.com.br
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O resultado da avaliação de utilização de ferramentas financeiras para
controle de estoques mostrou a importância de estabelecer um sistema criterioso de
recebimento da matéria-prima, armazenamento apropriado da mesma e controle e
administração de estoques, pois permite que o administrador conheça a contribuição
de cada item no resultado financeiro do negócio.
A utilização das ferramentas também demonstra a possibilidade de o
estabelecimento adotar novas políticas de vendas com base nessas informações,
além de viabilizar adequações na programação da produção, otimização do
planejamento para distribuição, identificação de quais itens devem ser priorizados,
de acordo com sua importância.

4.6 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE QUALIDADE NO ESTOQUE
Tabela 8 – Utilização de ferramentas gerenciais de qualidade no estoque
Tipo de Restaurante
Ferramentas

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

1

1

4

6

1

1

4

5

1

1

4

6

-

1

2

4

1

-

3

4

0,80

0,80

0,85

0,83

Encarregado pelo controle do
estoque
Acesso restrito ao estoque
Condições adequadas de
armazenamento
Relatórios e histórico de
compras e notas fiscais
Controle de entrada e saída
de mercadorias
Nível de utilização

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
1,0
0,92
1,0
0,58
0,67
0,83

Fonte: A autora (2015).

As ferramentas utilizadas com unanimidade pelos restaurantes avaliados para
aferir a qualidade, no que diz respeito ao estoque são a existência de um
encarregado

pelo

controle

do

estoque

e

as

condições

adequadas

de

armazenamento com um índice de utilização de 100%
Na maioria dos estabelecimentos, a ferramenta menos utilizada diz respeito a
emissão de relatórios com histórico de compras e notas fiscais com um índice de
utilização de 58%. Outras ferramentas utilizadas em menor escala são o controle de
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entrada e saída de mercadorias com um índice de utilização de 67%, no restaurante
independente e familiares, o que pode ser visualizado na Tabela 8.
Quanto às ferramentas de qualidade voltadas para o estoque, foi possível
verificar, por meio das entrevistas realizadas, que todos os gestores concordam
quanto a sua importância para o bom funcionamento do negócio, o que fica bastante
visível também quando se observa os Gráficos 1 e 2. Isso reflete o quanto o
segmento ainda trabalha em curto prazo, sem se preocupar em construir um
histórico que possa gerar dados com foco na melhoria da qualidade do serviço
prestado, no que diz respeito ao histórico financeiro dos negócios.
Para Akutsu et al. (2005), esse histórico beneficia o trabalho do gestor,
eliminando as dúvidas quanto ao consumo da matéria prima e facilitando o
planejamento do trabalho.

4.7 FERRAMENTAS GERENCIAIS FINANCEIRAS NA PRODUÇÃO
Tabela 9 – Utilização de ferramentas gerenciais financeiras na produção
Tipo de Restaurante
Ferramentas
Requisição de quantidade
para produção
Fator de correção
Ficha técnica
Fator de cocção
Avaliação de rendimento
Produtividade de mão de
obra
Padronização de porções
Índice de restos
Índice de sobras de pratos
Nível de utilização

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

1

1

1

6

1
-

1
1

4
2

5
5
4
3

-

1

-

2

1
0,33

1
1
1
0,78

4
1
1
0,36

5
1
5
0,67

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
0,75
0,42
0,92
0,33
0,50
0,25
0,92
0,25
0,58
0,55

Fonte: A autora (2015).

Ao avaliar a utilização das ferramentas gerenciais financeiras ligadas à
produção das refeições, observa-se uma maior utilização no restaurante
independente com um índice de utilização de 78% e no grupo dos restaurantes
familiares com um índice de utilização de 67%. No restaurante de franquia são
utilizadas apenas três ferramentas que estão ligadas à padronização dos produtos,
com um índice de utilização de 33%.
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Os resultados surpreenderam, dado que a literatura especializada no assunto
informa que nos grupos de franquia e cadeia está concentrado o maior número de
ações de controle. Isso diz respeito principalmente à produção das refeições, em
função dos padrões estabelecidos para o funcionamento desse tipo de negócios. A
partir de receitas padronizadas e controladas pode-se ter um desperdício de
mercadoria reduzido, com consequente controle dos custos (KARIYAZAKI, 2009).
Após a análise desses dados, torna-se evidente a necessidade de um
planejamento correto da produção e do número de refeições, avaliação do
rendimento da matéria-prima e treinamento da equipe (AUGUSTINI et al., 2008).

4.8 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO
Dos 12 restaurantes avaliados, apenas um, do grupo dos restaurantes de
cadeia, não tem esse tipo de controle de qualidade na produção.
Tabela 10 – Utilização de ferramentas gerenciais de qualidade na produção
Tipo de Restaurante
Ferramentas
Acesso Restrito a
Produção
Nível de utilização

Franquia Independente
(n=1)
(n=1)

Cadeia Familiar
(n=4)
(n=6)

Nível de
Utilização por
Ferramenta

1

1

3

6

0,92

1,0

1,0

0,75

1,0

0,92

Fonte: A autora (2015).

Ao analisar os resultados da Tabela 10, em relação ao uso de ferramentas
gerenciais de qualidade voltadas para a produção de refeições, é possível verificar
que a maioria dos restaurantes se preocupa com a redução do acesso e circulação
de pessoas em suas áreas de produção, apresentando um índice de utilização de
92%. Esse resultado também demonstra o controle em relação aos possíveis
desvios de matéria prima, produtos pré-processados e prontos para o consumo.
Todos os responsáveis que responderam ao instrumento da avaliação concordaram
na importância desse controle para o bom funcionamento do estabelecimento, e,
ressaltam o seu uso para o controle da qualidade das refeições produzidas.
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4.9 FERRAMENTAS GERENCIAIS DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO
Tabela 11 – Utilização de ferramentas gerenciais de eficiência na abertura do negócio
Tipo de Restaurante
Ferramentas
Plano de Negócios
Software para Controle
Financeiro
Nível de utilização

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

1

-

2

5

Nível de
Utilização por
Ferramenta
0,67

1

1

3

4

0,75

1,0

0,50

0,62

0,75

0,71

Fonte: A autora (2015).

As ferramentas listadas para avaliar a eficiência do serviço permitem o
entendimento e a avaliação do desempenho global do restaurante. Na Tabela 11,
são apresentadas as ferramentas referentes ao planejamento e controle dos
resultados financeiros que dizem respeito ao nível desse desempenho. As
ferramentas selecionadas estavam voltadas para a utilização do plano de negócios
anterior à abertura do negócio e à utilização de um software para controle de
finanças
No restaurante de franquia, que utiliza todas as ferramentas selecionadas
com um índice de utilização de 100%, os resultados reforçaram o que já foi citado
anteriormente quanto ao modelo de negócios da franquia, o controle rígido no
planejamento prévio do negócio e do controle operacional dos processos.
No restaurante independente e no grupo dos restaurantes de cadeia foi
destaque a falta do plano de negócios anterior à abertura do negócio, com um índice
de utilização de 67%. A falta de um plano de negócios detalhadamente elaborado
pode explicar a ausência das demais ferramentas financeiras e de qualidade
observada nesses restaurantes.
No grupo de restaurantes familiares, o destaque positivo foi a utilização do
Plano de Negócios anterior à abertura do negócio. A utilização desse indicador
sinaliza para uma mudança na forma de gestão nesse grupo de restaurantes, uma
vez que tinha como característica a informalidade; o foco estava sempre ligado às
tradições familiares e receitas de família.
A ferramenta não utilizada por todos desse grupo é o software para controle
financeiro do negócio, com um índice de utilização de 75%. Como a gestão
normalmente é feita pelos donos, sócios ou representantes, os controles acabam
sendo realizados de forma pessoal e sem sistematização.
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4.10 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE DESEMPENHO FINANCEIRO
Tabela 12 – Utilização das ferramentas de desempenho financeiro
Tipo de Restaurante
Ferramentas

Custo total de insumos
Custo por prato
Custo per capita
Nível de utilização
Depreciação de
equipamentos
Material descartável
Mão de obra
Equipamentos de proteção
individual
Utensílios
Nível de utilização
Receita prevista/realizada
Ponto de equilíbrio
Lucro/rentabilidade/Mark
up
Preço comporta todos os
custos
Nível de utilização
Nível Geral de utilização

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Avaliação de cardápio
1
3
1
1
1
1
0,33
0,66
0,42
Apuração de custos

Familiar
(n=6)

Nível de
Utilização
por
Ferramenta

6
1
1
0,44

0,83
0,33
0,17
0,44

-

-

-

1

1
-

1
1

4
4

5
5

-

1

-

3

1
1
4
0,40
0,80
0,60
Acompanhamento de resultados
1
1
1
-

0,08
0,92
0,83

6
0,67

0,33
1,0
0,63

2
1

0,33
0,17
0,66

-

1

2

5

1

-

3

5

0,25
0,33

0,75
0,75

0,37
0,48

0,54
0,57

0,75
0,48
0,53

Fonte: A autora (2015).

Além do planejamento do negócio, o desempenho do restaurante é
igualmente mensurável por meio de suas ferramentas gerenciais financeiras, que
dão uma visão concreta da lucratividade do negócio. A utilização dessas
ferramentas é mostrada na Tabela 12.
Nos três blocos de ferramentas selecionadas para avaliar o desempenho
financeiro dos restaurantes, o restaurante independente é o que mais utiliza as
ferramentas, enquanto que o restaurante de franquia é o que menos o faz.
Com relação ao grupo de ferramentas para avaliação do cardápio, esse bloco
apresenta um nível de utilização total de 44%, que é o menor índice dos três blocos
selecionados para avaliar o desempenho financeiro do negócio, destacando-se que
a menos utilizada é a que mede o custo per capita, com um nível de utilização de
17%. Apesar de serem importantes para analise de custo por prato oferecido, as
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ferramentas desse bloco não ter muita interferência negativa no resultado dos
negócios, em face de variabilidade no consumo por parte da clientela atendida.
Quanto ao bloco de ferramentas voltadas para a apuração dos custos, que
apresenta um nível de utilização total de 63%, as ferramentas menos utilizadas são
a inclusão de custos com depreciação de equipamentos, apresentando o menor
índice de utilização de todas as ferramentas avaliadas, qual seja 8%; a outra
ferramenta também menos utilizada é a inclusão de custos com equipamentos de
proteção individual com um índice de utilização de 33%. A não utilização das
ferramentas desse segundo bloco pode ser atribuída à forma de realizar a apuração
dos custos: tais custos podem ser considerados como um investimento periódico de
acordo com o aumento da margem de lucratividade dos negócios. É, assim,
encarada como forma própria e específica de alocação que vai depender da forma
de gerir os negócios (VAZ, 2006).
Quanto ao acompanhamento dos resultados, que apresenta um nível de
utilização total de 48%, as ferramentas menos utilizadas são a receita prevista x
realizada com um índice de utilização de 33% e a que avalia o ponto de equilíbrio
dos restaurantes com um índice de utilização de 17%. A ausência dessas
ferramentas pode apontar para uma falta de controle quanto ao que é orçado e o
que efetivamente é gasto para o preparo dos pratos e também quanto ao ponto de
equilíbrio, ou seja, quantas refeições o restaurante precisa vender para conseguir
pagar todas as despesas relativas ao negócio e gerar lucro para os gestores.
Nesse conjunto de ferramentas destaca-se o grupo de restaurantes familiares
quanto à utilização das ferramentas com um índice de utilização total de 54%, as
quais se focam no controle total dos custos, margem de lucro, rentabilidade e
margem de contribuição de cada insumo para o resultado final.
Quanto ao restaurante de franquia com um índice de utilização total de 25%,
o resultado não era o esperado; mas é um resultado que se entende, uma vez que
recebe todo o apoio financeiro, logístico e know-how para o funcionamento; tudo
isso aliado às normas de funcionamento das franquias. Foi, aliás, salientado pelo
próprio gestor do restaurante de franquia que, mesmo não utilizando ferramentas
financeiras, o negócio tem margem de lucratividade positiva e todos os custos estão
sob controle.
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4.11 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Tabela 13 – Utilização de ferramentas gerenciais de satisfação dos clientes –
relações positivas
Tipo de Restaurante
Ferramentas

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

Comunicação com os Clientes
Tempo e Forma de Retorno
Condições Comerciais
Atendimento de Expectativas
Confiabilidade das
Informações
Educação e Cordialidade
Nível de utilização

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
3
4

6
6
6
6

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
1,0
1,0
0,92
1,0

1

1

4

6

1,0

1
1,0

1
1,0

4
0,96

6
1,0

1,0
0,99

Fonte: A autora (2015).

Tabela 14 – Utilização de ferramentas gerenciais de satisfação dos clientes –
eficiência do serviço
Tipo de Restaurante
Ferramentas

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

Rapidez e qualidade
Segurança na aquisição de
produtos e serviços
Cumprimento de prazos de
entrega
Nível de utilização

1

1

4

6

Nível de
Utilização
por
Ferramenta
1,0

1

1

4

6

1,0

1

1

4

5

1,0

1,0

1,0

0,94

0,92
0,97

Fonte: A autora (2015).

Nas Tabelas 13 e 14 observou-se quase uma unanimidade nos grupos com
um índice de utilização total de 99% e 94% respectivamente. Apenas um restaurante
no grupo familiar e um no grupo de cadeia não utilizam todas as ferramentas listadas
na avaliação para medir a satisfação da clientela atendida. Por meio desse resultado
é possível identificar que mesmo não utilizando ferramentas ligadas aos outros
segmentos da avaliação como compras, estoque e produção, os gestores se
preocupam em satisfazer e captar dia a dia, mais e mais clientes.
Essa atitude aponta para um entendimento de que, mantendo um nível
elevado de clientes atendidos diariamente, o faturamento e consequente resultado
serão mantidos. Como nesse tipo de negócio a rotatividade de clientes é muito alta,
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a conquista diária de novos clientes se torna um fator significativo para o sucesso
dos negócios.
Os gestores demonstraram mediante a utilização dessas ferramentas, a
preocupação com a necessidade de monitorar o desempenho no atendimento ao
cliente. A avaliação também determinou a eficácia das ações, práticas e
procedimentos de atendimento do negócio.
Pela análise das Tabelas 13 e 14 é possível apontar uma constante
preocupação com a satisfação e grau de fidelização, constituindo-se esse grupo de
ferramentas, na visão desses gestores, como principal indicador da qualidade do
serviço prestado.

4.12 FERRAMENTAS GERENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Tabela 15 – Utilização de ferramentas gerenciais de sustentabilidade ambiental
Tipo de Restaurante
Ferramentas

Redução do consumo de
água
Redução do consumo de luz
Reuso de água
Compostagem de resíduos
Coleta seletiva
Troca de óleo usado
Uso de energia solar
Reciclagem de embalagens
Produtores locais
Embalagens ecológicas
Nível de utilização

Franquia
(n=1)

Independente
(n=1)

Cadeia
(n=4)

Familiar
(n=6)

Nível de
Utilização
por
Ferramenta

-

1

3

3

0,58

1
1
1
0,30

1
1
1
1
1
1
0,70

2
4
4
1
0,35

3
1
2
5
6
2
1
0,38

0,60
0,08
0,25
0,83
1,0
0,08
0,33
0,17
0,08
0,39

Fonte: A autora (2015).

Considerado como um assunto recente, os resíduos provenientes de
atividades operacionais constituem parcela considerável de poluentes no meio
ambiente e sua disposição adequada se torna fundamental para preservação desse
meio.
As ferramentas gerenciais avaliadas estão ligadas a questões relacionadas à
coleta seletiva de recicláveis, ao destino dos resíduos orgânicos, ao consumo
consciente de água, luz e outras fontes de energia, aos tipos e reciclagem de
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embalagens utilizadas, ao destino do óleo de fritura e à utilização de fornecedores
locais e apresentaram um índice de utilização total de 39%.
O restaurante independente é o que mais utiliza ferramentas voltadas para a
sustentabilidade ambiental com um índice de utilização total de 70% e o de franquia,
o que menos utiliza um índice de utilização total de 30%. As ferramentas menos
utilizadas em todos os restaurantes são as que tratam de reuso de água, uso de
energia solar, uso de embalagens ecológicas apresentando os três um índice de
utilização total de 8% e a compra de gêneros de produtores locais com um índice de
utilização total de 17%.
Os

baixos

níveis

de

utilização

apontam

para

a

necessidade

de

conscientização por parte dos gestores quanto aos cuidados necessários com a
sustentabilidade do meio ambiente, e também o quanto esses cuidados podem gerar
receitas para os negócios.

4.13 NÍVEL DE UTILIZAÇÃO TOTAL DAS FERRAMENTAS, POR TIPO DE
RESTAURANTE
Tabela 16 - Nível de utilização total das ferramentas, por tipo de restaurante
Utilização de ferramentas financeiras
Compras
Qualidade em Compras
Estoque
Qualidade no Estoque
Produção
Qualidade na Produção
Eficiência na Abertura do Serviço
Avaliação do Cardápio
Apuração de Custos
Acompanhamento de Resultados
Relação positiva com clientes
Eficiência do Serviço
Sustentabilidade
Nível de utilização total

Franquia
(n=1)
0,57
0,57
0,33
1,00
1,00
0,33
1,00
0,33
0,40
0,25
1,00
1,00
0,30
0,62

Independente
(n=1)
1,00
1,00
0,78
1,00
0,50
0,78
1,00
0,66
0,80
0,75
1,00
1,00
0,70
0,84

Cadeia
(n=4)
0,75
0,75
0,36
0,75
0,62
0,36
0,75
0,42
0,60
0,37
0,96
1,00
0,35
0,61

Familiar
(n=6)
0,86
0,86
0,67
1,00
0,75
0,67
1,00
0,44
0,67
0,54
1,00
0,94
0,38
0,75

Fonte: A autora (2015).

O nível de utilização total das ferramentas financeiras pelos restaurantes a
quilo, focalizados no estudo, encontra-se na Tabela 16.
Esse nível foi obtido pela média dos itens de utilização apresentados nas
tabelas anteriores (Tabela 3 a 16), por tipo de restaurante.
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Como se vê na Tabela 16, o restaurante independente é o que tem o nível
mais alto de utilização das ferramentas listadas com um índice de utilização total de
84%. Em seguida vem o grupo dos restaurantes familiares com um índice de
utilização total de 75%, e em posição bem semelhante estão o grupo dos
restaurantes de cadeia e o restaurante de franquia com índices de utilização total de
61% e 62% respectivamente.
Os números apresentados nas tabelas anteriores mostram que existe certa
variação com utilização das ferramentas de forma reduzida pelos quatro tipos de
restaurantes a quilo. Estão classificados como restaurantes com bom uso das
ferramentas gerenciais, ou seja, com índices de utilização total acima de 70%, o do
tipo independente e os do grupo dos estabelecimentos familiares.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente é importante ressaltar neste capítulo que o tema desta avaliação
é pouco explorado na literatura da área.
Essa situação reforça a necessidade de realização de avaliações deste tipo,
visando não só a utilização das ferramentas de gestão por restaurantes comerciais,
mas também a contribuição deste conhecimento para o segmento de alimentação.
As avaliações sugeridas serão tanto mais úteis quanto puderem superar
algumas das limitações que foram enfrentadas nesta, nomeadamente o tamanho
reduzido da amostra em função da dificuldade de retorno dos empreendedores, a
validação das ferramentas quanto a prática do negócio e verificação de utilização
das ferramentas em outros segmentos dentro da área de restaurantes comerciais
Isso poderia expandir e enriquecer o resultado encontrado no presente estudo
Ao avaliar a utilização de ferramentas na gestão em restaurantes com sistema
de refeições a quilo associadas ao tipo de restaurante avaliado, por meio dos fatores
mais relevantes para os gestores e a sua influência na lucratividade do negócio, o
estudo pretende colaborar para que os empreendimentos alcancem suas metas, as
quais devem ser atreladas à visão e à missão da organização, de forma a influenciar
seu cumprimento. Os resultados obtidos junto aos estabelecimentos comerciais
avaliados conduzem a algumas conclusões coerentes com o objetivo do estudo.
Identificou-se em todos os restaurantes o pouco uso de ferramentas
gerenciais nos processos de controle de estoque com um índice de utilização total
de 49%, produção propriamente dita com um índice de utilização total de 55%. e na
gestão financeira do empreendimento com um índice de utilização total de 53%.
O grupo de restaurantes em franquia foi o que mais se destacou pela falta de
ferramentas com um índice de utilização total de 62%, seguido dos restaurantes de
cadeia e familiares com índices de utilização total de 61% e 75% respectivamente.
. Acredita-se que a falta de utilização das ferramentas gerenciais está pautada
na maneira informal que os empreendedores consideram a abertura de um
empreendimento gastronômico.
Apesar de os empreendedores possuírem formação superior nas áreas de
administração, economia ou gastronomia e reconhecerem a importância de apurar
corretamente os custos, os mesmos não utilizam ferramentas de custeio e
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precificação específicas. Definem os preços com base na concorrência e a apuração
de resultados com base na simples demonstração dos resultados.
Quando questionados sobre o motivo da escolha pelo negócio, são relatados
hábitos familiares voltados para alimentação, receitas tradicionais de família e
participação em grupos sociais que têm como hábito a frequência desses
estabelecimentos. Aliado a isso se observa o amplo crescimento no segmento de
restaurantes a quilo, e o fato de o consumo estar ligado a necessidade da clientela
que frequenta, e não à padronização de porções específicas para os pratos
oferecidos.
Percebe-se, também, a pouca importância dada à utilização das ferramentas
gerenciais, principalmente no que diz respeito à criação e manutenção de uma boa
base de dados e informações sobre o funcionamento do negócio, ligada à realidade
econômica e financeira, que se destinam a incentivar o desenvolvimento desses
empreendimentos gastronômicos.
É possível apontar como ferramentas que mais causam impacto negativo na
gestão desse tipo de empreendimento as ligadas à produção dos pratos, uma vez
que, a partir da definição de porções e custos, é possível realizar todo o
planejamento e a apuração dos resultados do negócio.
Em conjunto com as ferramentas de produção, destacam-se as ligadas às
compras e estoque. Por meio dessas ferramentas, é possível aprimorar toda a parte
administrativa, melhorando principalmente a relação entre compras - estoque,
otimizando as compras, gerando menos custos operacionais e menos desperdício.
Hoje, quando um gestor pensa em gestão e crescimento, é imprescindível
que ele tenha as informações na palma da mão. As ferramentas gerenciais oferecem
vantagens de gestão para o negócio, no sentido de maximizar recursos necessários
ao controle e análise do seu andamento.
Também vale a pena mencionar o melhor aproveitamento de mão de obra, já
que as ferramentas dos diferentes processos podem trabalhar em perfeita sintonia.
Sem essa base, todo o processo de gestão é resultante do sucesso ou fracasso da
operação propriamente dita.
Outro ponto a ser destacado quando se fala da falta de ferramentas
gerenciais para controle da gestão, é o descuido em avaliar desperdícios nos
processos. Seja ainda como matéria prima ou na produção e distribuição dos pratos,
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essa perda é considerada erradamente como inexistente, não sendo possível avaliar
rentabilidade, utilização ou retrabalho.
O controle dos desperdícios dos processos de gestão fornece dados
necessários, com informações em tempo real, para as tomadas de decisões
imediatas, do planejamento ao controle financeiro, tornando-se o ponto fundamental
de ganho para a empresa.
O presente estudo tem implicações gerenciais, principalmente para os
gerentes dos tipos de restaurantes estudados. A identificação da falta de
ferramentas gerenciais na gestão dos estabelecimentos pode ajudá-los a direcionar
os esforços e recursos para a implantação das ferramentas em falta, e assim ter
uma gestão mais detalhada e pautada em ferramentas específicas para o negócio.
Sugere-se, por isso, a realização de avaliações semelhantes a esta, com um
número maior de estabelecimentos, de modo a expandir e enriquecer os resultados
encontrados no presente estudo.
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APÊNDICE A – Instrumento de Avaliação

Caracterização do Empreendimento
1. Nome do empreendimento: ______________________________.
2.
(
(
(

Tipo de serviço:
) fast food
(
) quilo
(
) confeitaria
(

3. Tipo de negócio:
( ) franquia
(

) a la carte
( ) Buffet
( ) rodízio
) cafeteria
( ) lanchonete
( ) padaria
) outros: __________________________________

) independente

(

) cadeia

(

) familiar

4. Quantos clientes são atendidos diariamente? _________________________
5. Quantos funcionários trabalham no restaurante? ______________________
6. Existe algum funcionário responsável pela gestão financeira?
( ) Sim. Qual o cargo exercido? ________________________________
( ) Não
Compras
1)

A compra é feita por comprador especializado?
( ) Sim. Quem faz? ________________________________
( ) Não

2)

Possui catálogo de fornecedores?
( ) Sim. ( ) Não.

3)

Elabora mapa de evolução dos preços?
( ) Sim. ( ) Não.

4)

Elabora mapa de cotação de preços com mais de um fornecedor?
( ) Sim. Quantos? ________________________________
( ) Não

5)

Faz visita técnica periódica ao fornecedor?
( ) Sim. ( ) Não.

6)

Compra de estocáveis?
( ) Semanal. ( ) Quinzenal. (

7)

Compra de perecíveis?
( ) Diáriol. ( ) Semanal. (

) Mensal. (

) Quinzenal. (

) Outro: ______________
) Outro: ______________
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8)

Usa margem de segurança na compra?
( ) Sim. Critério: ________________________________
( ) Não

9)

O fornecedor oferece prazos para pagamentos?
( ) Sim. ( ) Não.

10) O fornecedor faz entrega planejada, onde o restaurante faz uma grande
compra e os produtos são entregues parceladamente por conta da limitação do
estoque?
( ) Sim. ( ) Não.
11) Existe controle da conformidade das Notas Fiscais conforme os preços foram
negociados?
( ) Sim. ( ) Não.
12) A diferença de preço do fornecedor para a concorrência é satisfatória?
( ) Sim. ( ) Não.
13) Caso seja necessário um pedido de emergência, o fornecedor faz a entrega?
( ) Sim ( ) Não
14) Os custos para o procedimento de pedido de emergência são viáveis?
( ) Sim. ( ) Não.
15) As solicitações de alteração de quantidade e características de produtos são
atendidas?
( ) Sim. ( ) Não.
Estoque
1. Como funciona o controle administrativo do seu estoque? Usa alguma das
ferramentas abaixo?
( ) Controle no recebimento de mercadorias.
( ) Inventário de estoque.
( ) Check-list no recebimento.
( ) Curva ABC.
( ) Ficha de Estoque.
( ) Custo Médio.
( ) Requisição de saída com separação prévia dos insumos para a produção
( ) Outro: _______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Possui funcionário encarregado do controle de estoque?
( ) Sim. ( ) Não.
3. O acesso ao estoque é restrito?
( ) Sim. ( ) Não.
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4. O estoque atende as condições necessárias para o armazenamento correto dos
nossos produtos tais como circulação de ar, temperatura e unidade?
( ) Sim. ( ) Não.
5. São feitas emissões de relatórios, histórico de compras e notas fiscais?
( ) Sim. ( ) Não.
6. Há controle e documentação diário de entradas e saídas do estoque?
( ) Sim. ( ) Não.
Produção
1) A área de produção tem controle de acesso e circulação dos funcionários?
( ) Sim. ( ) Não.
2) Existe uma requisição prévia da quantidade e dos alimentos que serão
produzidos nos pratos do dia em relação a clientela atendida?
( ) Sim. ( ) Não.
3) Existem alguns dessas ferramentas de controle no processo produtivo aplicado
na prática do funcionamento do empreendimento?
( ) fator de correção. ( ) avalição de rendimento de insumos.
( ) ficha técnica.
( ) tempo de produção.
( ) fator de cocção.
( ) relação refeição/mão de obra.
4) Existe padronização de porções e produtos vendidos?
( ) Sim. ( ) Não.
5) Existe controle de desperdícios de produtos:
( ) Índice de restos. ( ) ) Índice de sobras.

Resultados Financeiros
1) Antes de abrir o negócio, foi elaborado o plano de negócios?
( ) Sim. ( ) Não.
2) Utiliza algum software de controle de finanças?
( ) Sim. Qual?_____________________________________________
(

) Não

3) É feita avaliação sistematica do cardápio sobre a questão da rentabilidade?
( ) custo total dos insumos e outros materiais.
( ) custo per capita.
( ) custo por prato do menu.
( ) rentabilidade de cada prato/produto.
( ) Outro.
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4) Na apuração dos custos, são incluídos os custos de:
( ) depreciação de equipamentos.
( ) mão de obra.
( ) equipamentos de proteção individual.
( ) utensílios.
( ) Outro. Qual?________________________________________________
5) Faz acompanhamento de ferramentas como:
( ) receita prevista / realizada ( ) ponto de equilíbrio
( ) lucro / rentabilidade/mark up
6) O preço de venda comporta todos os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis
acrescido da margem de lucro bruto?
( ) Sim ( ) Não ( ) não sabe
Atendimento a Clientes – Gestor do Negócio
Como você avalia o atendimento do seu empreendimento em relação aos critérios
abaixo
1. Comunicação com os clientes
( ) Atende ( ) Não atende
2. Rapidez e qualidade
( ) Atende ( ) Não atende
3. Comunicação referente a mudanças e novidades
( ) Atende ( ) Não atende
4. Tempo e forma de retorno às solicitações
( ) Atende ( ) Não atende
5. Condições comerciais na decisão de consumo
( ) Sim ( ) Não
6. Atendimento das expectativas em relação a produtos e serviços
( ) Atende ( ) Não atende
7. Segurança na aquisição de produtos e serviços
( ) Atende ( ) Não atende
8. Confiabilidade das informações prestadas
( ) Atende ( ) Não atende
9. Cumprimento dos prazos de entrega conforme informado pelo atendente?
( ) Atende ( ) Não atende
10.Educação e cordialidade no atendimento?
( ) Atende ( ) Não atende
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PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA
6) Quais práticas de sustentabilidade existe no seu estabelecimento?
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

capacitação da equipe para redução do consumo de água e luz
reuso de água para vestiários e plantas e outros fins
compostagem de resíduos alimentares
coleta seletiva (recicláveis)
troca de óleo usado
uso de energia solar, eólica, etc.
reciclagem das embalagens
produtores locais (com no máximo 5 km de raio de distância fornecedor x
empreendimento)
( ) embalagens ecológicas
Outros ___________________
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre Esclarecido
Consentimento Pós-Informação
Eu,________________________________________________________________,
fui esclarecido (a) sobre a avaliação “Utilização de Ferramentas Gerenciais na
gestão de Restaurantes comerciais com sistema de refeições a quilo”, e concordo
que meus dados sejam utilizados na realização da mesma.

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de 2015.

Assinatura: _______________________ RG: __________________

