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RESUMO

Em anos recentes falências tem assolado o negócio de restaurantes e bares, um segmento do setor de serviços relevante como fonte de 
empregos. Uma das principais características dos serviços é a interação cliente/prestador de serviços. Assim a retenção de clientes, uma 
preocupação em tempos de crise, pode ser alcançada, entre outras iniciativas,  por meio de funcionários de linha de frente bem preparados. Ou 
seja, a forma como o cliente percebe a qualidade de um serviço depende significativamente do seu prestador.  Sabe-se que qualidade é um 
conceito variável e multidimensional, portanto, pode significar diferentes aspectos para diferentes pessoas. À medida que investimentos são 
feitos em alimentos, na decoração, ou em publicidade, nem sempre a linha de frente é priorizada por meio de treinamento e desenvolvimento 
dos garçons. Esta pesquisa teve como objetivo investigar a relação entre o desenvolvimento de empregados de linha de frente e a percepção do 
cliente sobre a qualidade do serviço. Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa com finalidade explicativa a fim de extrair 
considerações sobre o comportamento dos clientes. A estratégia utilizada foi um estudo de caso único realizado no Restaurante Seu Antônio, 
localizado em Niterói (RJ). Ao longo da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez clientes do restaurante.  Os resultados da 
pesquisa indicaram que os principais critérios avaliados pelos clientes de restaurantes à la carte são por ordem decrescente: comida, 
atendimento, rapidez, preço e ambiente. O atendimento é o segundo critério mais citado como essencial para uma alta qualidade, e também um 
dos mais criticados quando ele não funciona da maneira esperada. Sendo assim, compreender como o desenvolvimento da linha de frente 
influencia na melhoria do atendimento é ter a oportunidade de conquistar uma vantagem competitiva e evitar a perda de clientes, ou até mesmo, 
a falência de um negócio. O desconhecimento do garçom sobre os pratos oferecidos, em especial a composição dos pratos, é um incômodo 
citado também pelos entrevistados que acabam por relacionar tal falha à falta de treinamento e preparo do empregado de linha de frente. Os 
resultados também apontam para a importância do treinamento e utilização da ferramenta feedback como ações de desenvolvimento dos 
empregados de linha de frente.  Além da entrevista com os consumidores foi realizada uma entrevista com o gestor do restaurante para 
compreender quais aspectos de qualidade tal gestor entende como aqueles priorizados por clientes fiéis e capazes de até mesmo enfrentarem 
uma longa fila de entrada em seu restaurante. O gestor apontou, também em ordem decrescente, a comida, o atendimento e o ambiente como 
aspectos essenciais para uma percepção de qualidade, ou seja, verifica-se um bom grau de alinhamento entre as prioridades do gestor e dos 
clientes.  Foram também coletadas observações pelos clientes que poderiam ser utilizadas pelo setor de RH de restaurantes para melhorar o 
processo de recrutamento e seleção, e assim filtrar os candidatos que estivessem mais aptos. Isso, segundo os entrevistados, ajudaria a amenizar 
o problema de contratar garçons que atendem de mau humor, são grosseiros e não demonstram interesse em atender bem o cliente. A principal 
limitação encontrada nesse trabalho é a impossibilidade de generalizações estatísticas quanto aos resultados encontrados, uma vez que os 
resultados decorrem de um estudo de caso único. Contudo, há que se destacar a validade da generalização teórica no que diz respeito à realidade 
sobre a qual se concentra o estudo.
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