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Resumo: 
 
O objetivo principal deste estudo foi investigar o segmento de bares na região da 
Savassi, em Belo Horizonte, visando conhecer o atendimento prestado aos seus 
clientes e de que modo esse atendimento é capaz de gerar vantagens competitivas 
frente aos demais concorrentes. A metodologia empregada foi por meio da pesquisa 
de tipo exploratória, pesquisa bibliográfica e o estudo de campo. A técnica de coleta 
de dados da pesquisa de campo foi por meio do método de cliente oculto, cujo 
preenchimento dos itens ocorreu após o pagamento das contas. A abordagem do 
estudo foi qualitativa. A partir da pesquisa de cliente oculto foi possível, por meio da 
classificação de itens específicos de cada bar, bem como de diferenciais 
competitivos oferecidos pelos mesmos, estabelecer relação entre o grau de 
satisfação dos clientes da empresa com as vantagens competitivas geradas por 
cada bar no mercado. Ao final das análises foi possível identificar pontos positivos e 
negativos de cada uma das empresas visitadas em que se destacaram a melhor, 
que foi o Restaurante Albanos e o que obteve pior resultado, que foi o Almanaque. A 
análise efetuada por meio da pesquisa como cliente oculto demonstrou-se eficaz 
para os resultados deste estudo, o qual propiciou uma análise mais profunda, uma 
vez que permitiu uma interação com o ambiente e colaboradores das empresas 
pesquisadas.  
 
Palavras-chave: Cliente oculto. Qualidade de atendimento. Vantagem competitiva. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em um mercado extremamente competitivo como o segmento de bares e 

restaurantes em Belo Horizonte, é fundamental não apenas a gestão da parte 

operacional, mas também a gestão estratégica, principalmente por meio de ações de 

marketing. Diante das rápidas mudanças no mercado, a organização que deseja se 
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conservar competitiva no mercado necessita desenvolver estratégias que passem a 

acrescentar um valor maior aos seus produtos e serviços.  

 

Por esse motivo, o presente trabalho analisou a importância do uso de gestão de 

marketing de serviços e sua capacidade de gerar vantagens competitivas. Para 

tanto, o problema de pesquisa investigado foi o seguinte: de que modo o bom 

atendimento prestado aos clientes pode criar vantagens competitivas para os bares 

pesquisados? Logo, pretendeu-se investigar em até que medida o atendimento 

influencia na estratégia competitiva de empresas de bares e restaurantes. 

 

Atualmente, o cliente não compra unicamente produtos ou serviços. Os clientes 

compram também a satisfação dos seus desejos e de suas necessidades e, com 

isso, nenhuma organização funciona efetivamente sem uma visão clara de como 

obter clientes, o que seus clientes em perspectiva desejam e necessitam e quais são 

as opções os concorrentes lhes dão. 

 

Através das estratégias e ações de marketing é que serão direcionados os 

empenhos para o diagnóstico do mercado atual e do comportamento do consumidor, 

os quais servirão de fundamento para o planejamento de estratégias com a 

finalidade de satisfazer os clientes da empresa. 

 

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi investigar o segmento de bares na 

região da Savassi, em Belo Horizonte, visando conhecer o atendimento prestado 

aos seus clientes e de que modo esse atendimento é capaz de gerar vantagens 

competitivas frente aos demais concorrentes. 

 

Para atingir esse resultado, os objetivos específicos propostos foram: a) realizar uma 

discussão teórica sobre marketing de serviços, atendimento e vantagens 

competitivas; b) aplicar a técnica de cliente oculto em bares da região da Savassi 

para identificar quais as estratégias de atendimento são utilizadas para a atração e 

fidelização de seus clientes; c) estabelecer relação entre o grau de satisfação dos 

clientes da empresa com as vantagens competitivas geradas por cada bar no 

mercado. 
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A relevância deste estudo se deve ao fato dele abranger tanto os aspectos 

gerenciais, beneficiando um gestor de uma empresa do ramo - uma vez que o 

mesmo poderá, por meio de seus resultados, implementar as estratégias 

identificadas nesse trabalho no intuito de atrair e fidelizar seus clientes -, quanto 

pelos aspectos acadêmicos, uma vez que o estudo servirá como instrumento de 

consultas para demais estudos de graduação, em especial por aplicar a técnica do 

cliente oculto, ainda pouco investigada academicamente em âmbito de graduação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITO DE SERVIÇOS 

 

Conforme Lovelock e Wright (2005), a definição de serviço pode confundir a maioria 

das pessoas o que não ocorre, por exemplo, no setor industrial ou agrícola. Isso se 

dá devido à diversidade dos serviços e muitas vezes pela maneira como os serviços 

são criados e entregues ao cliente. Nesse contexto, Lovelock e Wright definem os 

serviços a partir de duas abordagens: 

 

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora 
o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é 
essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de 
nenhum dos fatores de produção. Serviços são atividades econômicas que 
criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares 
específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no 
– ou em nome do – destinatário do serviço (LOVELOCK; WRIGHT, 2005, p. 
5). 

 

Por outro lado, Paladini define serviços de acordo com a NBR ISO 9004-2: “serviço é 

o resultado gerado por atividades na ‘interface entre fornecedor e cliente’ e por 

atividades internas do fornecedor para atender às necessidades do cliente” 

(PALADINI, 2005, p. 332). As atividades do cliente na interface com o fornecedor 

podem ser eficazes à prestação do serviço; a entrega ou uso de produtos tangíveis 

podem fazer parte da prestação do serviço; um serviço pode estar ligado à produção 

e ao fornecimento de um produto tangível. 
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Para Hoffman e Bateson existem quatro fatores que caracterizam os serviços: 

intangibilidade, inseparabilidade de produção e consumo, heterogeneidade e 

perecibilidade.  

 

Diz-se que serviços são intangíveis porque são desempenhados e não 
objetos, e não podem ser tocados ou vistos da mesma maneira que bens; 
em vez disso são vividos e os julgamentos sobre eles tendem a ser mais 
subjetivos do que objetivos. A inseparabilidade de produção e consumo 
refere-se ao fato de que, enquanto os bens são primeiramente produzidos 
depois vendidos e finalmente consumidos. A heterogeneidade refere-se ao 
potencial de variabilidade do desempenho de serviços e problemas de falta 
de consistência que não podem ser eliminados como pode acontecer com 
bens. Finalmente a perecibilidade significa que serviços não podem ser 
poupados, não se pode reivindicar capacidade não empregada de serviços, 
e os serviços propriamente ditos não podem ser estocados (HOFFMAN; 
BATESON, 2003, p. 35). 

 

Partindo da premissa de que produto reflete a produção central de qualquer 

empresa, os bens podem ser descritos como objetos ou dispositivos físicos. Nesse 

sentido, os serviços podem ser entendidos como ações ou desempenhos. Logo, 

Kotler e Armstrong apresentam o conceito de produto da seguinte forma: 

 

O produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para 
atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer a um desejo ou 
necessidade. Os produtos vão além de bens tangíveis. De forma mais 
ampla, os produtos incluem objetos físicos, serviços pessoas, locais 
organizações, ideias ou combinações desses elementos (KOTLER; 
ARMSTRONG, 1999, p. 190).  

 

Para Lovelock e Wright, os serviços são agrupados tradicionalmente por ramo de 

atividade e a maneira mais significativa de fazê-lo é a seguinte:  

 

Grau de tangibilidade ou intangibilidade dos processos de serviço; 
destinatário direto do processo de serviço; tempo e lugar de entrega do 
serviço; grau de personalização ou padronização; natureza da relação com 
os clientes; medida na qual oferta e demanda estão em equilíbrio; medida 
na qual instalações, equipamentos e pessoal participam da experiência de 
serviço (LOVELOCK; WRIGHT, 2005, p. 32). 

 

Portanto, para fins desse estudo, deve-se ter em mente que, de acordo com 

Lovelock e Wright (2005), serviço é um desempenho é não pode ser embrulhado e 

levado conosco, que sua dinâmica pode ser comparada a uma peça de teatro onde 

os atores são o pessoal do serviço, o palco é o sistema de entrega e o público são 
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os clientes. Por essa razão que a percepção dos clientes sobre o serviço é um 

elemento fundamental que deve ser investigado. 

 

2.2 QUALIDADE NO SERVIÇO 

 

Kotler (2000) afirma que as expectativas do cliente podem ser superadas a partir do 

momento em que a empresa execute um serviço com qualidade. Tal superação 

deverá atingir inclusive à concorrência, uma vez que as expectativas são 

constituídas pelas experiências anteriores dos clientes, através do boca a boca e 

pela propaganda.  

 

Para atingir a qualidade, mais uma vez citando Kotler, contata-se que isso depende 

de um processo, no qual cinco fatores são fundamentais. Esses fatores em ordem 

de importância são: 

 

Confiabilidade: trata-se da capacidade de realizar o serviço precisamente 
como prometido; capacidade de resposta: trata-se da disposição em ajudar 
os clientes e de ministrar o serviço de acordo com o prazo combinado; 
segurança: trata-se do conhecimento e a delicadeza dos funcionários e sua 
capacidade de transmitir confiança e segurança; empatia: trata-se da 
atenção individualizada dedicada aos clientes; itens tangíveis: trata-se do 
aspecto das instalações físicas, dos equipamentos, dos funcionários e do 
material de comunicação (KOTLER, 2000, p. 459). 

 

Kotler (2000) relata que estudos apresentam que empresas de serviços gerenciados 

com excelência têm em comum algumas práticas como a percepção estratégica, o 

comprometimento da alta gerência com a qualidade, padrões rígidos, sistemas de 

monitoramento da performance dos serviços, observação às reclamações dos 

clientes e ênfase na satisfação, tanto dos funcionários quanto dos clientes. 

 

Hoffman e Bateson (2003) afirmam que a satisfação do cliente é uma avaliação de 

curto prazo, particularidade da transação, sendo que, a qualidade do serviço decorre 

da avaliação geral de longo prazo de um desempenho. Por isso, as definições de 

satisfação do cliente e qualidade do serviço estão vinculadas. O relacionamento 

entre eles, porém, não está claro.  

 

Segundo Hoffman e Bateson (2003), para que as experiências satisfatórias instituam 
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avaliação de alta qualidade, é indispensável que a organização, em seu todo, se 

concentre na tarefa. Tanto nas necessidades do cliente quanto no que tange às 

restrições operacionais, as mesmas devem ser apreendidas com detalhes.  

 

Lovelock e Wright (2005) afirmam que, devido ao elevado custo para melhorias nas 

estratégias de satisfação de clientes, tanto na projeção quanto na implementação, 

as empresas necessitam se empenhar na melhoria da qualidade. 

 

2.3 VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

Kotler e Armstrong afirmam que a vantagem competitiva é obtida pelas empresas 

quando as mesmas planejam ofertas que satisfaçam mais as necessidades dos 

clientes do que as ofertas dos concorrentes. 

 

De acordo com Churchill Jr. e Peter (2000), profissionais de marketing precisam e 

necessitam desvendar o que seus concorrentes estão fazendo e prever o que eles 

podem fazer no futuro. Essas atividades referem-se ao ambiente competitivo, onde 

todas as organizações que poderiam potencialmente criar valor para os clientes de 

uma organização. 

 

Kotler e Keller (2006, p. 148) conceituam a vantagem competitiva como a 

“capacidade da empresa de apresentar, em um ou mais itens, um desempenho que 

os concorrentes não podem alcançar”.  

 

Churchill Jr. e Peter apresentam quatro tipos principais de concorrência: 

concorrência pura, concorrência monopolista, oligopólio e monopólio, as quais são 

descritas da seguinte forma:  

 

A concorrência pura acontece quando os produtos similares são oferecidos; 
é onde os compradores e vendedores estão familiarizados e podem entrar 
no mercado; a concorrência monopolista, quando há muitos vendedores de 
produtos ou serviços, mas cada uma com participação pequena no 
mercado; o oligopólio quando os produtos são similares e o mercado é 
controlado por poucos vendedores; e, monopólio, onde uma única 
organização vende um produto numa área de determinado mercado 
(CHURCHILL JR.; PETER, 2000, p. 48). 
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Conforme Churchill Jr. e Peter (2000), mesmo que não haja muitos concorrentes no 

mercado, é indispensável que os profissionais de marketing conservem-se em 

guarda, uma vez que outras empresas podem conseguir oferecer aos clientes um 

valor superior. Assim, segundo Churchill Jr. e Peter (2000, p. 48) “uma maneira de 

avaliar as forças competitivas que afetam as organizações é categorizá-las em cinco 

tipos”. São elas: 

 

Rivalidades entre concorrentes existentes: estar atentos aos concorrentes 
existentes; ameaça de novos ingressantes: alguns mercados são mais 
fáceis de entrar do que outros; as barreiras á entrada podem incluir a 
necessidade de um alto investimento financeiro; ameaça de produtos 
substitutos: os profissionais de marketing competem com outros que 
oferecem produtos substitutos; poder de barganha dos fornecedores: é uma 
força importante, porque determinam o preço e a qualidade de peças ou 
matérias-primas; poder de barganha dos compradores: poder de barganhar 
por meio de qualidade e serviços, forçando uma redução de preços 
(CHURCHILL JR.; PETER, 2000, p. 48). 

 

Porter afirma que na luta pela fatia do mercado, a competição não se manifesta 

apenas na figura dos outros participantes.  

 

Ao contrário, a competição num determinado setor se encontra arraigada na 
sua economia subjacente e algumas forças competitivas vão bem além dos 
combatentes nele estabelecidos. Os clientes, os fornecedores, os entrantes 
em potencial e os produtos substitutos, todos são concorrentes mais ou 
menos ostensivos ou ativos, dependendo do setor (PORTER, 2002, p. 27). 

 

Conforme Porter (2002), a condição da competição em um setor está sujeito a cinco 

forças básicas: a ameaça de novos entrantes; poder de negociação dos 

fornecedores; ameaça de produtos ou serviços substitutos e o poder de negociação 

dos clientes e o setor, que são as manobras pelo posicionamento entre os atuais 

concorrentes.  

 

A empresa diversificada, segundo Porter (2002), possui dois níveis de estratégia: a 

da unidade de negócios, que também é concebida como sendo a competitiva, e a 

corporativa, ou seja, que é direcionada para toda a empresa. A unidade de negócios 

ou competitiva diz respeito como criar vantagem competitiva em cada uma das áreas 

de atuação da empresa. A corporativa trata de duas questões diferentes: em que 

negócios a empresa deve competir e como a sede corporativa deve gerenciar o 

conjunto de unidades de negócios. Depois que as forças que influenciam a 
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competição no setor são avaliadas, bem como as respectivas causas subjacentes, o 

estrategista empresarial passa a ter condições de identificar os pontos fortes e 

fracos da organização. Os pontos fortes e fracos cruciais, percebido sob o ângulo 

estratégico são as posturas da empresa com relação às causas subjacentes de cada 

força.  

 

Porter (2002) ressalta ainda que a estratégia é vista como a construção de defesas 

contra as forças competitivas ou como a descoberta de posições no setor onde as 

forças são mais fracas e o conhecimento das capacidades da empresa e das causas 

das forças competitivas destacará as áreas em que deve confrontar-se ou evitar a 

competição. Se a empresa for um produtor de baixo custo, talvez prefira o confronto 

com poderosos compradores, ao mesmo tempo em que tem o cuidado de vender a 

eles somente os produtos não vulneráveis à concorrência dos substitutos. 

 

2.4 CLIENTE OCULTO 

 

Christovam (2009) afirma que o “cliente oculto”, conhecido como mystery shopper, é 

uma técnica pouco estudada no Brasil. Teve origem em 1940 com o objetivo de 

promover a proteção dos bancos e lojas de eventuais furtos efetuados pelos 

funcionários, uma vez que os proprietários das empresas contratavam detetives que, 

disfarçados de clientes comuns, prestavam atenção nas atitudes dos funcionários. 

 

Christovam (2009) afirma que a tendência para o crescimento deste tipo de pesquisa 

é grande, pois o mesmo fornece maior suporte à escolha do tema. 

 

Segundo Christovam (2009) a técnica de cliente oculto, ou mystery shopper, tem 

como características específicas o fato de utilizar-se de interação simulada, sendo o 

tipo mais comum, por meio de câmeras filmadoras que registram a interação. Sua 

principal vantagem é que possibilita a análise do material coletado, bem como o 

pesquisador independe da vontade do pesquisado e ainda, torna possível uma 

análise mais profunda. Como principais desvantagens pode-se citar que o material 

coletado é passível de edição, podem ser mais caras devido à necessidade de 

treinamento de pessoal de campo e maior tempo de campo. 

 



 9 

Michelson relata sobre as transformações no tipo de pesquisa cliente oculto: 

 

A pesquisa do tipo cliente oculto se transformou, tanto na Europa como nos 
EUA, em uma opção para o gestor obter conhecimento da percepção de 
seu cliente sobre qualquer interação entre este e sua empresa, interação 
que pode ser efetivada por quaisquer dos diferentes meios hoje disponíveis 
– ponto-de-venda, telefone, websites – dentre outros. O sucesso desse tipo 
de pesquisa levou ao surgimento da MSPA, associação que agrega mais de 
180 empresas prestadoras de serviços de pesquisa tipo mystery shopper no 
mundo inteiro que define cliente oculto como sendo “o emprego de 
pesquisadores treinados para “experienciar” e avaliar qualquer processo de 
serviço ao cliente, agindo como clientes usuais ou potenciais e que, de 
algum modo, relatam suas experiências de maneira detalhada e de modo 
imparcial” (MICHELSON apud CHRISTOVAM, 2009, p. 53). 

 

Christovam (2009) conceitua o cliente oculto como um tipo de pesquisa efetuado por 

pesquisadores que são designados para atuar como consumidores comuns em 

interações com os colaboradores de determinada empresa. Tais interações podem 

ser efetuadas de diversas maneiras. 

 

Na visão de Michelson (2003 apud CHRISTOVAM, 2009), o cliente oculto não é uma 

técnica de pesquisa e sim uma ferramenta. Para a MRA (2007a apud 

CHRISTOVAM, 2009), trata-se de um tipo de pesquisa mercadológica de caráter 

qualitativo e observacional. Na visão de Aaker, Kunar e Day (2007 apud 

CHRISTOVAM, 2009), é uma técnica como uma variante da observação simulada. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Quanto aos objetivos este estudo foi uma pesquisa de tipo exploratória. Conforme 

Vergara “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, 

todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa” (VERGARA, 2004, p. 47). 

 

Quanto aos meios, este estudo utilizou a pesquisa bibliográfica e o estudo de 

campo. A pesquisa bibliográfica pode ser definida como:  

 

O estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 
livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 
público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de 
pesquisa, mas pode esgotar-se em si mesma. (VERGARA, 2004, p. 48). 
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Por outro lado, o estudo de campo é “a investigação empírica realizada no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação do 

participante ou não” (VERGARA, 2004, p. 47). 

 

O universo pesquisado foram os bares na região da Savassi e bairro de Lourdes, em 

Belo Horizonte, visando uniformizar o ambiente pesquisado e identificar como as 

empresas atuam no atendimento de seus clientes. As visitas foram feitas por 

conveniência e de acordo com a disponibilidade dos pesquisadores, sendo que as 

visitas foram feitas em conjunto pelos dois autores, totalizando oito bares. A coleta 

de dados foi feita as quartas e quintas feira, no horário de 19 às 00:20 horas, ou 

seja, horários de alto fluxo de frequentadores. Foi aplicado um formulário em cada 

empresa com roteiro preestabelecido por meio da técnica de cliente oculto, cujo 

preenchimento dos itens ocorreu após o pagamento das contas. A técnica de cliente 

oculto tem como alvo permitir ao pesquisador viver, no momento da coleta, a 

situação de consumo pelos olhos do cliente (CHRISTOVAM, 2009).  

 

A abordagem do estudo foi qualitativa, pois os dados coletados não foram 

generalizados, à técnica de análise ocorreu por meio de análise de conteúdo e ter 

dado uma visão melhor e compreensão do contexto do problema (VERGARA, 2004). 

 

Entretanto, foram feitas análises quantitativas, uma vez que foram comparados os 

índices de atributos como características do bar, serviços prestados pelos garçons e 

serviços e produtos oferecidos pelos estabelecimentos estudados. Neste caso, para 

melhor visualização, utilizou-se de gráficos demonstrando, em casa caso, o 

percentual de cada item, sendo que estes se basearam em notas como A = ótimo, B 

= bom, e C = regular. 

 

De acordo com Vergara (2004), os dados são tratados de forma quantitativa, quando 

são utilizados procedimentos estatísticos.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para atingir o objetivo proposto foram efetuadas visitas em bares situados na região 

da Savassi e bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, visando uniformizar o ambiente 

pesquisado e identificar como as empresas atuam no atendimento de seus clientes. 

 

4.1 DM CHOPERIA LTDA. - ROCK ESPORTE CLUB 

 

Visitou-se o estabelecimento DM Choperia Ltda. (nome de fantasia: Rock Esporte 

Club), situado à Av. Getúlio Vargas, 809. Funciona de segunda a sexta, de 17 à 1 h 

e sábado e domingo de 17 às 2:30 horas. É um estabelecimento decorado com base 

nos anos 80 e 90, possui mesa de sinuca. Tem como serviço a transmissão de jogos 

de futebol e outros esportes e sua principal especialidade são os espetinhos 

gourmets. A visita ocorreu no dia 9 de setembro de 2015, em uma quarta feira, no 

horário de 19:00 às 19:50. A condição climática estava favorável. Havia, no 

estabelecimento, logo após a chegada do pesquisador, 77 pessoas e, no momento 

de sua saída, 82. O tempo de espera pelo atendimento do garçom foi de 2 minutos. 

 

De acordo com os dados coletados e apresentados no Quadro 1, no que diz respeito 

às características do estabelecimento, a maioria recebeu a qualificação de ótimo. 

Quanto ao garçom, esta teve variações de ótimo e bom. Com relação aos serviços e 

produtos, a maioria obteve qualificação como ótimo. Os pontos negativos, os quais 

se apresentaram como regular foram o estacionamento e o entusiasmo. 

 
Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento C Visual B Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo B Saudação B Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno A Simpatia A Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento A Recepção ao chegar ao bar A 

Limpeza A Linguajar adequado A Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo C Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções A Cordialidade B   

Ambiente A Facilidade de atendimento A   

Localização A Tempo de atendimento A   

   Quadro 1 - Dm Choperia Ltda. - Rock Esporte Club   
   Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
   Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A qualidade no serviço é um elemento essencial e que deve ser investigada, pois o 

cliente possui percepções que podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma 

organização. Para Lovelock e Wright (2005), a forma como o cliente é tratado muitas 
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vezes determinará sua avaliação, independente até mesmo da qualidade do serviço 

oferecido. Isso decorre do fato de o aspecto da intangibilidade ser comum em todos 

os conceitos de serviço podendo dificultar muito o processo de avaliação do cliente.  

 

No Gráfico 1 dentre as notas atribuídas às características do bar, 78% dos quesitos 

obtiveram o conceito de ótimo, 11% bom e 11% regular.  

 
                         Gráfico 1 – Dm Choperia Ltda. - Rock Esporte Club – Características do bar 

78%

11%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
No Gráfico 2 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 56% obteve o 

conceito de ótimo, 33% bom e 11% regular. 

 
                         Gráfico 2 – Dm Choperia Ltda. - Rock Esporte Club – Garçom 

56%
33%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 3 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

83% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 17% bom. 

 
                          Gráfico 3 – Dm Choperia Ltda. - Rock Esporte Club – Produtos e serviços 

83%

17%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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4.2 BCL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - BOTECO DA CARNE 

 

O BCL Alimentos e Bebidas Ltda. (nome fantasia: Boteco da Carne), foi visitado em 

10 e setembro de 2015, quinta feira, no horário de 21 as 22:30 hs. Está situado no 

bairro de Lourdes, à Rua Alvarenga Peixoto, 551. Conta com um espaço de mais de 

100 m2 e capacidade para 120 pessoas. Possui como atrativos parquinho para 

crianças, acesso para portadores de necessidades especiais e área exclusiva para 

eventos. O tempo estava bom e na chegada haviam 60 pessoas e na saída em torno 

de 70 pessoas. O tempo para ser atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Conforme os dados apresentados no Quadro 2, percebe-se que em relação às 

características do bar e sobre o garçom, ocorreram variações entre ótimo e bom, 

sendo que quanto aos serviços e produtos, todos foram avaliados como ótimos. 

Como pontos negativos, o estabelecimento apresentou o estacionamento e o 

entusiasmo. 

 
Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento C Visual A Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo B Saudação A Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno B Simpatia B Preço A 

Instalações A Prontidão no atendimento B Recepção ao chegar ao bar A 

Limpeza A Linguajar adequado A Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo C Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções B Cordialidade B   

Ambiente A Facilidade de atendimento A   

Localização A Tempo de atendimento A   

Quadro 2 - BCL Alimentos e Bebidas LTDA - Boteco da Carne 
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 
No Gráfico 4 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

56% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 33% bom e 11% regular.  

 
                         Gráfico 4 – BCL Alimentos e Bebidas Ltda. - Boteco da Carne – Características do bar 

56%
33%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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No Gráfico 5 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 56% obteve o 

conceito de ótimo, 33% bom e 11% regular. 

 
                         Gráfico 5 – BCL Alimentos e Bebidas Ltda. - Boteco da Carne – Garçom 

56%
33%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 6 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

100% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo. 

 
                         Gráfico 6 – BCL Alimentos e Bebidas Ltda. - Boteco da Carne – Produtos e serviços 

100%

Ótimo

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Na visão de Kotler (2000), as expectativas de um cliente podem ser superadas por 

meio de um serviço de qualidade prestadas pela empresa e que esta superação 

pode atingir até mesmo o concorrente. Tais expectativas são constituídas pelas 

experiências anteriores dos clientes, através do boca a boca e pela propaganda. 

 

4.3 BOTEQUIM DE LOURDES LTDA. - NOSSO BOTEQUIM 

 

O estabelecimento Botequim de Lourdes Ltda., (nome de fantasia: “Nosso 

Botequim”), foi visitado em 10 de setembro de 2015, quinta feira, no horário de 19 as 

20:50. Situa-se à Rua Marília de Dirceu, 192, no bairro de Lourdes, em Belo 

Horizonte. Oferece petiscos da culinária nacional e mexicana e cardápio especial de 

drinques. Música pop internacional e mesas ao ar livre e dois ambientes, o salão e 

varanda. Na chegada havia 80 pessoas, sendo que na saída encontravam-se em 

torno de 130. O tempo para o atendimento do garçom foi de 2 minutos. 
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Dentre as características do bar observadas, a maioria obteve classificação como 

bom. No que diz respeito ao garçom, este obteve classificação como ótimo em todos 

os itens. No que diz respeito aos serviços e produtos, as classificações variaram 

entre bom e ótimo. O estabelecimento não obteve nenhuma classificação como 

regular. 

 

O atendimento prestado pelos garçons supera as expectativas em relação a 

concorrência. Isso remete aos cinco fatores essenciais para se atingir a qualidade: 

confiabilidade, capacidade de resposta, segurança, empatia e itens tangíveis. Tais 

fatores são descritos por Kotler (2000) como: a confiabilidade: capacidade de 

realizar o serviço precisamente como prometido; a capacidade de resposta é a 

disposição em ajudar os clientes e de ministrar o serviço conforme o prazo 

combinado; a segurança é conhecimento e a delicadeza dos funcionários e sua 

capacidade de transmitir confiança e segurança; a empatia é a atenção 

individualizada dedicada aos clientes; os itens tangíveis são os aspectos das 

instalações físicas, equipamentos, funcionários e material de comunicação. 

 
Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  
Estacionamento C Visual A Qualidade dos alimentos A 
Fluxo externo B Saudação A Qualidade das bebidas A 
Fluxo interno B Simpatia A Preço B 
Instalações B Prontidão no atendimento A Recepção ao chegar ao bar B 
Limpeza B Linguajar adequado A Tempo de espera para sentar A 
Organização do bar B Entusiasmo A Tempo de espera para pagar A 
Divulgação de promoções A Cordialidade A   
Ambiente B Facilidade de atendimento A   
Localização A Tempo de atendimento A   

Quadro 3 – Botequim de Lourdes Ltda. – Nosso Botequim 
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 
No Gráfico 7 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

22% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 67% bom e 11% regular.  

                         

                         Gráfico 7 – Botequim de Lourdes Ltda. – Nosso Botequim – Características do bar 

22%

67%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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No Gráfico 8 dentre as notas atribuídas ao garçom, 100% para o conceito de ótimo. 

 
                         Gráfico 8 – Botequim de Lourdes Ltda. – Nosso Botequim – Garçom 

100%

Ótimo

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 9 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

67% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 33% bom. 

 
                         Gráfico 9 – Botequim de Lourdes Ltda. – Nosso Botequim – Produtos e serviços 

67%

33%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
4.4 PREPARE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - REDENTOR 

 

O Redentor foi visitado no dia 10 de setembro de 2015 no horário de 23 as 00:20, 

numa quinta feira, cuja condição climática era boa. Está situado à Rua Fernandes 

Tourinho, 500, na região da Savassi. Oferece pratos brasileiros diversas alternativas 

de chopps para acompanhar os pratos e petiscos sugeridos no menu. Na chegada 

havia em torno de 90 pessoas e na saída, em torno de 50. O tempo para ser 

atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Dentre as características do bar, estas obtiveram classificações variáveis entre bom 

e ótimo, sendo que o item divulgação de promoções foi classificada como regular. 

Quanto ao garçom e os serviços e produtos, estes tiveram classificações entre bom 

e ótimo. Este resultado demonstra que a forma em que o cliente é tratado 

determinará a sua avaliação, independente da qualidade do serviço que a empresa 

oferece. Para Hoffman e Bateson (2003) a satisfação do cliente é uma avaliação de 

curto prazo, particularidade da transação, sendo que, a qualidade do serviço decorre 
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da avaliação geral de longo prazo de um desempenho. O relacionamento entre eles, 

porém, não está claro. A satisfação do cliente induz à percepção da qualidade do 

serviço, sendo que a qualidade do serviço decorre na satisfação cliente. 

 
Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento B Visual A Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo A Saudação A Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno A Simpatia A Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento A Recepção ao chegar ao bar A 

Limpeza A Linguajar adequado B Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo B Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções C Cordialidade A   

Ambiente A Facilidade de atendimento B   

Localização A Tempo de atendimento B   

Quadro 4 - Prepare Alimentos e Bebidas Ltda. - Redentor 
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 

No Gráfico 10 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

78% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 11% bom e 11% regular.  

 
                         Gráfico 10 – Prepare Alimentos e Bebidas Ltda. - Redentor – Características do bar 

78%

11%

11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 11 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 56% obteve o 

conceito de ótimo e 44% bom. 

 
                         Gráfico 11 – Prepare Alimentos e Bebidas Ltda. - Redentor – Garçom 

56%44% Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 12 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

83% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 17% bom. 
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                         Gráfico 12 – Prepare Alimentos e Bebidas Ltda. - Redentor – Produtos e serviços 

83%

17%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
4.5 ENSEADA RESTAURANTE EIRELI - ME - TIZE 

 

O Tizé foi visitado no dia 10 de setembro de 2015 no horário de 23 as 00:20, numa 

quinta feira, cuja condição climática era boa. Situa-se à Rua Curitiba, 2.205 no bairro 

de Lourdes, em Belo Horizonte. Oferece vasta carta de bebidas e mais de 40 tipos 

de petiscos sendo da culinária mineira. Utilizado para happy hours e transmissão de 

jogos esportivos. Na chegada havia em torno de 90 pessoas e na saída, em torno de 

50. O tempo para ser atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Dentre as características do bar, as mesmas obtiveram classificações variáveis entre 

bom e ótimo, sendo que o item divulgação de promoções foi classificada como 

regular. No que diz respeito ao garçom e os serviços e produtos, estes também 

tiveram classificações entre bom e ótimo. As expectativas dos clientes são formadas 

por suas experiências anteriores e é por meio também da propaganda e pelo boca a 

boca. Ou seja, conforme Hoffman e Bateson (2003), as percepções de qualidade de 

serviço que, em geral, atuam nos clientes, são: o cliente percebe a qualidade do 

serviço de uma empresa, com a qual possui experiência anterior, com base nas 

próprias expectativas; nos encontros seguintes com a empresa, por meio do 

processo de expectativas, o cliente atualiza as percepções da qualidade do serviço; 

cada encontro acessório reforça as percepções que são atualizadas com as futuras 

intenções de compra do cliente. 
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Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento B Visual A Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo A Saudação A Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno A Simpatia A Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento A Recepção ao chegar ao bar A 

Limpeza A Linguajar adequado B Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo B Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções C Cordialidade A   

Ambiente A Facilidade de atendimento B   

Localização A Tempo de atendimento B   

Quadro 5 - Enseada Restaurante Eireli - ME - Tize 
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 
No Gráfico 13 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

78% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 11% bom e 11% regular.  

 
                         Gráfico 13 – Enseada Restaurante Eireli - ME - Tize – Características do bar 

78%

11%
11%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 14 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 56% obteve o 

conceito de ótimo e 44% bom. 

                          

                         Gráfico 14 – Enseada Restaurante Eireli - ME - Tize – Garçom 

56%44%
Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
No Gráfico 15 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

83% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 17% bom. 
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                         Gráfico 15 – Enseada Restaurante Eireli - ME - Tize – Produtos e serviços 

83%

17%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
4.6 ITATIAIA RÁDIO BAR  
 

O Itatiaia Rádio Bar foi visitado no dia 11 de outubro de 2015 no horário de 21 as 

22:15, quinta feira e condição climática boa. Situa-se à Rua Pium-Í, 620, na região 

perto da Savassi. É referência na transmissão de jogos e programas ao vivo. 

Capacidade para 280 pessoas, possui o maior videowall da América Latina. Possui 

um estúdio palco para programas da rádio ao vivo, shows, stand-ups, palestras, 

cursos, sorteios, e outros. Na chegada havia em torno de 90 pessoas e na saída, em 

torno de 50. O tempo para ser atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Dentre as características do bar, as mesmas obtiveram classificações variáveis entre 

bom e ótimo, sendo que a maioria foi ótimo. No que diz respeito ao garçom, os itens 

obtiveram variações entre ótimo, bom e regular, sendo os itens que obtiveram 

classificação regular foram simpatia, prontidão no atendimento e entusiasmo. No 

que diz respeito aos serviços e produtos, estes também tiveram classificações entre 

bom e ótimo e o item recepção ao chegar ao bar teve classificação regular. 

 

A qualidade do serviço decorre da avaliação geral de longo prazo de um 

desempenho e as definições de satisfação do cliente e qualidade do serviço estão 

vinculadas. Com isso, as experiências satisfatórias instituam avaliação de alta 

qualidade, sendo indispensável que a organização, em seu todo, se concentre na 

tarefa. Hoffman e Bateson (2003) afirmam que, para que as experiências 

satisfatórias instituam avaliação de alta qualidade, é indispensável que a 

organização, em seu todo, se concentre na tarefa. Tanto nas necessidades do 

cliente quanto no que tange às restrições operacionais, as mesmas devem ser 

apreendidas com detalhes.  
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Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento B Visual A Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo A Saudação B Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno B Simpatia C Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento C Recepção ao chegar ao bar C 

Limpeza A Linguajar adequado B Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo C Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções A Cordialidade B   

Ambiente A Facilidade de atendimento A   

Localização A Tempo de atendimento A   

Quadro 6 - Itatiaia Radio Bar  
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 

No Gráfico 16 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

78% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 22% bom.  

 

                         Gráfico 16 – Itatiaia Radio Bar – Características do bar 

78%

22%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 17 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 34% obteve o 

conceito de ótimo, 33% bom e 33% regular. 

 

                         Gráfico 17 – Itatiaia Radio Bar – Garçom 

34%

33%

33%
Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 18 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

66% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 17% bom e 17% regular. 
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                         Gráfico 18 – Itatiaia Radio Bar – Produtos e serviços 

66%
17%

17%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.7 CHOPERIA ALBANOS  

 

A Choperia Albanos foi visitada no dia 15 de março de 2016, quinta feira, no horário 

de 21:15 as 22 horas. A condição climática era boa. Está situado à Rua Pium-Í, 611, 

na região da Savassi. Especializado em chopes, petiscos e grelhados. Oferece 

como serviço a transmissão de jogos esportivos. Na chegada ao estabelecimento, o 

mesmo possuía em torno de 90 pessoas e, na saída, a quantidade era em torno de 

50. O tempo de espera para ser atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Nas classificações tanto como nas características do bar, garçom e serviços e 

produtos, as mesmas obtiveram variações entre bom e ótimo, não ocorrendo 

nenhuma classificação como regular. 

 

O cliente percebe a qualidade do serviço de uma empresa, com a qual possui 

experiência anterior, com base nas próprias expectativas, ou seja, nos encontros 

seguintes com a empresa e por meio do processo de expectativas. Com isso, a 

tendência é que o mesmo sempre volte à empresa. A empresa tem que estar 

sempre visando à superação dessas expectativas para que possa sempre ter uma 

avaliação positiva por parte do cliente. Conforme Lovelock e Wright (2005), a 

despeito dos serviços serem intangíveis às experiências dos clientes com os 

serviços são marcadas, em parte, pelo seu contato com elementos tangíveis do 

sistema de entrega do serviço e é exatamente nesses momentos o que faz grande 

diferença entre um cliente satisfeito e outro que não voltará mais a consumir o 

serviço é o atendimento, que tangibiliza o serviço prestado. 
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Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento B Visual A Qualidade dos alimentos A 

Fluxo externo B Saudação A Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno B Simpatia A Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento A Recepção ao chegar ao bar A 

Limpeza A Linguajar adequado B Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar A Entusiasmo A Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções B Cordialidade A   

Ambiente A Facilidade de atendimento A   

Localização A Tempo de atendimento A   

Quadro 7 - Choperia Albanos  
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 

No Gráfico 19 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

56% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 44% bom.  

 

                          Gráfico 19 – Choperia Albanos – Características do bar 

56%44%
Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 20 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 89% obteve o 

conceito de ótimo e 11% bom. 

 

                         Gráfico 20 – Choperia Albanos – Garçom 

89%

11%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 21 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

83% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 17% bom. 
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                         Gráfico 21 – Choperia Albanos – Produtos e serviços 

83%

17%

Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
4.8 RESTAURANTE ALMANAQUE  

 

O Restaurante Almanaque foi visitado no dia 15 de março de 2016, em uma quinta 

feira, no horário de 20 as 20:40 horas, cuja condição climática era boa. Está situado 

à Rua Pium-Í, 675, na região da Savassi, em Belo Horizonte. A decoração do local 

remete ao clima vintage, com pôsteres e capas de publicações antigas. Possui um 

espaço para crianças e oferece almanaques, publicações de curiosidades, história 

em quadrinhos e revistas para leituras no local. Na chegada ao estabelecimento, o 

mesmo possuía em torno de 90 pessoas e, na saída, a quantidade era em torno de 

50. O tempo de espera para ser atendido pelo garçom foi de 1 minuto. 

 

Sobre as características do bar, os itens obtiveram variações nas classificações de 

ótimo, bom e regular, sendo que regular foi para os itens fluxo interno e fluxo 

externo. Quanto ao garçom, este obteve classificação de ótimo, bom e regular, 

sendo regular para os itens saudação e entusiasmo. No que diz respeito aos 

serviços e produtos, estes receberam classificação de ótimo e bom. 

 

Tal situação remete ao fato de que as empresas de serviços gerenciados com 

excelência têm em comum algumas práticas como a percepção estratégica, o 

comprometimento da alta gerência com a qualidade, padrões rígidos, sistemas de 

monitoramento da performance dos serviços, observação às reclamações dos 

clientes e ênfase na satisfação, tanto dos funcionários quanto dos clientes. De 

acordo com Lovelock e Wright (2005), devido ao elevado custo para melhorias nas 

estratégias de satisfação de clientes, tanto na projeção quanto na implementação, 

as empresas necessitam se empenhar na melhoria da qualidade. 
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Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento B Visual A Qualidade dos alimentos B 

Fluxo externo C Saudação C Qualidade das bebidas A 

Fluxo interno C Simpatia B Preço B 

Instalações A Prontidão no atendimento B Recepção ao chegar ao bar B 

Limpeza B Linguajar adequado A Tempo de espera para sentar A 

Organização do bar B Entusiasmo C Tempo de espera para pagar A 

Divulgação de promoções B Cordialidade B   

Ambiente A Facilidade de atendimento B   

Localização A Tempo de atendimento B   

Quadro 8 - Restaurante Almanaque  
Legenda: A = Ótimo   B = Bom   C = Regular 
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

 

No Gráfico 22 percebe-se que dentre as notas atribuídas às características do bar, 

34% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo, 44% bom e 22% regular.  

                          

                         Gráfico 22 – Restaurante Almanaque – Características do bar 

34%

44%

22%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 23 percebe-se que dentre as notas atribuídas ao garçom, 22% obteve o 

conceito de ótimo, 56% bom e 22% regular. 

 

                         Gráfico 23 – Restaurante Almanaque – Garçom 

22%

56%

22%

Ótimo Bom Regular

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 24 percebe-se que dentre as notas atribuídas aos serviços e produtos, 

50% dos quesitos obtiveram o conceito de ótimo e 50% bom. 
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                         Gráfico 24 – Restaurante Almanaque – Produtos e serviços 

50%

50% Ótimo Bom

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.9 COMPARATIVO DAS VANTAGENS COMPETITIVAS ENTRE OS BARES 

ESTUDADOS 

 

Na pesquisa foi possível identificar as estratégias de atendimento utilizadas pelos 

bares para a atração e fidelização de seus clientes. 

 

A DM Choperia Ltda. apresentou como melhores estratégias competitivas serviços 

diferenciados como a transmissão de jogos de futebol e outros esportes. Dentre os 

itens qualificados na pesquisa do cliente oculto, o item que mais se destacou foi a 

respeito das características do bar, sendo que o item fluxo externo teve conceito 

bom e o estacionamento como ruim. Os demais foram classificados como ótimos. 

 

O BCL Alimentos e Bebidas Ltda. – Boteco da Carne apresentou como diferencial 

competitivo um espaço para crianças e os item que mais sobressaiu na pesquisa do 

cliente oculto foi os produtos e serviços oferecidos pela empresa, uma vez que todos 

obtiveram o conceito ótimo. 

 

O Botequim de Lourdes Ltda. – Nosso Botequim apresentou como diferencial 

competitivo petiscos da culinária nacional e mexicana e um cardápio especial de 

drinques. Possui a apresentação de música pop internacional e mesas ao ar livre. 

Possui dois ambientes, o salão e varanda. Na pesquisa o item que mais sobressaiu 

foi o garçom, o qual obteve conceito ótimo em todos os requisitos apresentados. 

 

A Prepare Alimentos e Bebidas Ltda., cujo nome de fantasia é Redentor, tem como 

diferencial vários tipos de chopps para oferecer aos seus clientes. Na pesquisa 

cliente oculto, o item que ficou em maior evidência foi em relação à característica do 
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bar, a qual obteve, em sua maioria, o conceito ótimo, sendo que o estacionamento 

foi classificado como bom e a divulgação das promoções considerada ruim. 

 

A Enseada Restaurante, cujo nome fantasia é Tizé possui como diferencial 

competitivo diversos itens, dentre eles, sua vasta carta de bebidas e mais de 40 

alternativas de petiscos, sendo a predominância a culinária mineira. Muito utilizado 

para happy hours e para a transmissão de jogos esportivos. O item que mais 

sobressaiu foi a característica do bar, a qual obteve a maioria dos itens classificados 

como ótimos, sendo que o estacionamento foi pontuado como bom e a divulgação 

das promoções como ruim. Teve o item de serviços e produtos com a maioria sendo 

classificado como ótimo, exceto o preço que foi classificado como bom. Sobre o 

preço, Kotler e Armstrong (1999) afirma que a empresa pode proporcionar mais 

valor para o cliente oferecendo preços mais baixos por serviços e produtos similares, 

ou oferecendo mais benefícios que justifiquem preços mais altos.  

 

O Itatiaia Rádio Bar apresentou como diferencial competitivo a transmissão de jogos 

esportivos e programas ao vivo. Possui o maior videowall da América Latina e um 

estúdio palco que recebe programas da rádio ao vivo, shows, stand-ups, palestras, 

cursos, sorteios, mesas redondas, entrevistas e outros. Na pesquisa do cliente 

oculto, o item que mais sobressaiu foi em relação a característica do bar, pois a 

maioria dos itens foram classificados como ótimos. Apenas os itens estacionamento 

e fluxo externo obtiveram classificação como bom. 

 

A Choperia Albanos tem como diferencial a especialização em chopes, petiscos e 

grelhados, e oferece ainda serviço de transmissão de jogos esportivos. Na pesquisa 

do cliente oculto foi o bar que apresentou maior número de pontos positivos, não 

tendo nenhum item classificado como ruim, destacando-se o item garçom e serviços 

e produtos com a maioria das classificações como ótimas. Na visão de Kotler e 

Armstrong (1999) a vantagem competitiva é obtida pelas empresas quando as 

mesmas planejam ofertas que satisfaçam mais as necessidades dos clientes do que 

as ofertas dos concorrentes. 

 

O Restaurante Almanaque tem como diferencial competitivo a decoração vintage, 

com pôsteres e capas de publicações antigas, o espaço crianças e os almanaques, 
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publicações de curiosidades, história em quadrinhos e revistas para leituras no local. 

Na pesquisa do cliente oculto a maioria dos itens obtiveram conceito bom e pouco 

conceito ótimo. Churchill Jr. e Peter (2000) afirmam que profissionais de marketing 

precisam e necessitam desvendar o que seus concorrentes estão fazendo e prever o 

que eles podem fazer no futuro. Essas atividades referem-se ao ambiente 

competitivo, onde todas as organizações que poderiam potencialmente criar valor 

para os clientes de uma organização. 

 

Ao se fazer uma análise geral, de acordo com os resultados obtidos, percebe-se que 

o restaurante que mais sobressaiu e que apresentou diferenciais competitivos foi a 

Choperia Albanos, devido a diversos fatores, dentre eles, que se destacaram foi a 

atuação do garçom e os serviços e produtos. No que diz respeito às características 

do bar, estas também tiveram um destaque de bom a ótimo, sobressaindo-se o 

ótimo. O bar não obteve nenhuma atribuição regular e a maioria, na totalidade, foi a 

atribuição ótima (75%). Isso demonstra que a empresa se preocupa com a qualidade 

de seu atendimento, bem como com a capacidade de gerar vantagens competitivas. 

Para Kotler e Keller (2006) a vantagem competitiva acontece quando a empresa tem 

a capacidade de apresentar, em um ou mais itens, com um desempenho que os 

concorrentes não podem alcançar.  

 

Entretanto, o Restaurante Almanague foi a empresa que obteve atribuições menores 

em relação aos demais restaurantes e bares visitados, pois em atribuição como 

ótimo obteve 33%, como bom 12% e regular de 17%, o que demonstra que a 

empresa precisa melhorar sua capacidade de atendimento e implantar ações que 

maximizem sua capacidade de gerar vantagem competitivas. Para Kotler e Keller 

(2006), a vantagem competitiva deve ser vista pelos clientes como uma vantagem 

para o cliente,pois as empresas devem se preocupar em construir vantagens para 

os clientes, proporcionando-lhes alto valor e satisfação e, com isso, gerar um alto 

índice de recompras e alta lucratividade para elas mesmas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste estudo foi investigar o segmento de bares na região da 

Savassi, em Belo Horizonte, visando conhecer o atendimento prestado aos seus 
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clientes e de que modo esse atendimento é capaz de gerar vantagens competitivas 

frente aos demais concorrentes.  

 

Para atingir esse resultado foi realizada uma discussão teórica sobre marketing de 

serviços, atendimento e vantagens competitivas. Foi ainda aplicada a técnica de 

cliente oculto em bares da região da Savassi com o objetivo de identificar quais as 

estratégias de atendimento são utilizadas para a atração e fidelização de seus 

clientes. A partir dessa pesquisa de cliente oculto foi possível, por meio da 

classificação de itens específicos de cada bar, bem como de diferenciais 

competitivos oferecidos pelos mesmos, estabelecer relação entre o grau de 

satisfação dos clientes da empresa com as vantagens competitivas geradas por 

cada bar no mercado. 

 

A análise efetuada por meio da pesquisa como cliente oculto demonstrou-se eficaz 

para os resultados deste estudo, o qual propiciou uma análise mais profunda, uma 

vez que permitiu uma interação com o ambiente e colaboradores das empresas 

pesquisadas. 

 

Ao final das análises foi possível identificar pontos positivos e negativos de cada 

uma das empresas visitadas em que se destacaram a melhor, que foi o Restaurante 

Albanos e o que obteve pior resultado, que foi o Almanaque. 

 

Este tipo de pesquisa demonstrou ser de grande valia para uma análise mais 

profunda de empresas de um mesmo segmento, em que foi possível a avaliação de 

diversos pontos importantes no que diz respeito às vantagens competitivas. 

 

Dentre as limitações pode-se afirmar que foi a utilização de diversos bares e, com 

isso, sugere-se uma pesquisa com um número menor de estabelecimentos de forma 

que se possa fazer um maior aprofundamento sobre o tema. 
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APÊNDICE 

 

MODELO DE PLANILHA ESTRUTURADA PARA A PESQUISA DO CLIENTE 

OCULTO 

 

Data:  Dia da semana:   Condições climáticas:  

Horário de entrada: 
Horário de saída: 

 Quantidade de pessoas na 
entrada: 
Quantidade de pessoas na 
saída: 

 Tempo de espera para ser 
atendido pelo garçom: 
 

 

Características do Bar  Garçom  Serviços/Produtos  

Estacionamento  Visual  Qualidade dos alimentos  

Fluxo externo  Saudação  Qualidade das bebidas  

Fluxo interno  Simpatia  Preço  

Instalações  Prontidão no atendimento  Recepção ao chegar no bar  

Limpeza  Linguajar adequado  Tempo de espera para sentar  

Organização do bar  Entusiasmo  Tempo de espera para pagar  

Divulgação de promoções  Cordialidade    

Ambiente  Facilidade de atendimento    

Localização  Tempo de atendimento    

      

A = ÓTIMO      

B = BOM      

C = RUIM      

 

 
 

 

 

 
 
 


