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1 INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento econômico da Região Sul do Brasil, especificamente na 

cidade de Rio Grande, é responsável pelo fato de surgir aumento da demanda de 
serviços de alimentação. Por consequência, empresas estudam a implantação de 
novos restaurantes nesta cidade, fazendo com que os clientes tenham a seu dispor 
uma boa oferta desses serviços. Porém muitos estabelecimentos novos que iniciam 
suas atividades correm o risco do insucesso, uma vez que, costumeiramente não 
buscam estabelecer como metas a satisfação, as necessidades, os desejos e as 
expectativas dos clientes, que na sua maioria desejam saborear uma boa comida, 
desfrutar de um bom ambiente e receber um bom serviço. 

Consequentemente, é essencial que atender bem e dar ao cliente a qualidade 
desejada é de grande responsabilidade e necessária para a sobrevivência do 
negócio. Partindo desta premissa foi feito este trabalho de pesquisa que tem como 
objetivo investigar o perfil dos consumidores e também receber a mensuração de 
alguns serviços e estruturas do Bar e Restaurante Larus, localizado na Praia do 
Cassino, Rio Grande, RS. 

A escolha deste estabelecimento deu-se pela necessidade de compreender o 
comportamento e percepções dos consumidores do Bar e Restaurante Larus, pois 
este empreendimento opera há dezessete anos no mercado local. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Muitas pessoas escolhem um restaurante em detrimento de outro pelo 
sentimento de pertencimento a um determinado grupo, seja pelo gosto pessoal do 
cardápio oferecido, seja pela decoração com a qual se identifica, ou seja, pelos 
frequentadores que ali encontrarão. 

 Camargo, (2003, p.14) comenta: “Causa espécie uma frase de Dumazedier, o 
criador das ciências do lazer, de que restaurantes e bares, antes de ponto de serviço 
de comidas e bebidas, são lugares aonde se vai para ver e ser visto”.  Isto é 
legitimado pela preocupação das pessoas em aparentar-se bem quando vão a estes 
estabelecimentos 

   É importante que um estabelecimento de restauração adote como norma de 
funcionamento a filosofia e a prática da melhoria continua de sua qualidade, através 
de rotinas bem definidas na sua gestão, passando por todos os setores do 
empreendimento. Segundo Cândido, (2010, p.16), “a qualidade do restaurante exige 
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que se ofereça um ambiente agradável e simpático; que transcenda a ação 
operacional ou a qualificação do cardápio”. Desta afirmação entende-se que faz 
necessário investir no visual e na infraestrutura de um restaurante como uma das 
exigências de satisfação do cliente. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)´ 
 
                A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso e para a coleta de 
informações foram aplicados 121 questionários anônimos semi-fechados a clientes 
que frequentaram o piso superior do Bar e Restaurante Larus, no período 
compreendido entre os dias 15 de maio e 14 de junho de 2014. Os resultados 
obtidos foram contabilizados no Excel. 
     

 4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
Dos 121 clientes questionados, 63 eram do sexo feminino e 55 do sexo 

masculino e 3 não responderam este item. Quanto a idade: 41 pessoas possuem 
entre 18 e 30 anos, 45 entre 31 e 45 anos, 29 entre 46 e 60 anos e 5 tinham mais de 
60 anos, sendo que uma pessoa não respondeu este item. Quanto a local de 
residência: 97 residem em Rio Grande e 23 residem em outras localidades, sendo 
que uma pessoa não respondeu este item. 

Quando solicitados a mensurar atributos e estruturas do Bar e Restaurante 
Larus o atributo que recebeu a melhor media foi hospitalidade (atendimento 
receptivo e acolhedor) com 9,23, seguido por atendimento do garçom com nota 
media 8,86, sendo que o atributo estrutura para PNE´s (portadores de necessidades 
especiais) recebeu a menor nota, 5,5 de media. Tais resultados deixam clara a 
importância da hospitalidade em um ambiente comercial, bem como o fato de se 
atender bem é bastante relevante para os clientes.      

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           Com o aumento da competitividade ocasionado pelo aumento da 
concorrência, a questão da hospitalidade e bom atendimento passam a ser 
fundamental na decisão dos clientes em consumir em um restaurante. Portanto esta 
pesquisa de campo passa a ser importante para o Larus Bar e Restaurante que 
precisa conhecer seus pontos fortes e pontos fracos, sendo que através desta 
pesquisa pôde conhecer o perfil dos clientes e percepções que os mesmos possuem 
da empresa. 
          Porém, os dados obtidos nesta pesquisa não demonstram efetivamente o 
perfil em um todo dos clientes frequentadores do Larus Bar e Restaurante, isto 
porque este questionário foi aplicado somente aos clientes do piso superior e num 
intervalo de tempo de 30 dias. 
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