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RESUMO 

 

O setor de food service em meios de hospedagem é parte importante da receita desse 

tipo de estabelecimento. Os consumidores desses serviços estão cada vez mais 

exigentes, assim sendo os gestores dos restaurantes precisam avaliar seus processos 

de atendimento, buscando a melhoria contínua dos mesmos.  O presente estudo 

buscou avaliar as operações referentes ao atendimento de um restaurante hoteleiro 

situado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, através da criação de um checklist 

para avaliar as ações relativas ao serviço. Posteriormente foi elaborado um plano de 

ação 5W1H e três Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) com vistas a 

propor soluções para as não conformidades encontradas. Os pontos principais do 

plano de ação desenvolvido envolveram as seguintes atividades: 1) atendimento 

personalizado feito pelo nome de cada cliente, 2) anotação dos pedidos para evitar 

erros na entrega dos mesmos, 3) uso de fichas técnicas de preparação para elaborar 

os coquetéis e para reduzir o desperdício dos mesmos, 4) estimular a venda das 

bebidas mais caras do cardápio, 5) lavagem correta das mãos com sabão antisséptico 

e uso do álcool para evitar a contaminação microbiana. Adicionalmente, foram criados 

3 POP Procedimentos Operacionais Padronizados a partir das visitas realizadas nos 

dias de pesquisa, Os POP elaborados foram relacionados às seguintes ações: 1) Mise 

en place do restaurante, 2) Atendimento ao cliente, 3) Serviço de bebidas. Conclui-se 

que, embora o restaurante avaliado tenha alcançado um considerável percentual de 

adequação após a aplicação do checklist, certas estratégias podem ser desenvolvidas 

para otimizar esse serviço. A implementação dessas ações é relevante para a 

melhoria do serviço prestado, pois pode contribuir para a qualidade percebida por 

parte dos clientes. 

 

Palavras Chaves: Checklist, Gestão da qualidade, Treinamento, 5W1H, Serviços de 

alimentação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização da região  

A região administrativa de Guaratiba possui três bairros (Pedra de Guaratiba, 

Barra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba) e está localizado na Zona Oeste do município 

do Rio de Janeiro, e é constituída por grande área de reserva ambiental. De acordo 

com o Instituto Estadual do Meio Ambiente a reserva biológica de Guaratiba em Barra 

de Guaratiba foi criada para preservar o rico meio ambiente do território, possuindo 

3.360 hectares (INEA, 2016). 

A Barra de Guaratiba apresenta dois tipos de meio ambiente: Terrestre e 

marinho. Nesse sentido a área possui um ecossistema diversificado, que inclui praias, 

manguezais e zonas de Mata Atlântica ainda preservadas; além de rios. 

Adicionalmente, destaca-se que a paisagem é “favorável as atividades de esportes, 

lazer, culturais e turísticas” (Mota, 2007; Costa, 2003). 

De acordo com Peixoto e Mota (2013) o bairro tem origem rural e no passado 

possuía comércio típico desse tipo de área, com a venda de pescados e mantimentos 

ali cultivados. Segundo Mota (2007) a pesca sempre foi a principal atividade 

econômica, graças à localização geográfica favorável para a mesma. Assim sendo, 

pequenos estabelecimentos foram criados ao longo das estradas para a venda dos 

pescados,o que posteriormente se desenvolveu para o serviço de refeições, e hoje 

essa área é considerada um polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro. 

Ainda segundo Costa (2003) a Barra de Guaratiba já possui certo nível de 

desenvolvimento turístico como, por exemplo, a visitação em igrejas, praias, áreas de 

preservação ambiental, meios de hospedagem e restaurantes. Possui grande 

potencial turístico a ser desenvolvido em diversas áreas, beneficiando principalmente 

os meios de hospedagem e serviços de alimentação por conta da beleza natural, rica 

cultura ainda preservada por parte da população e pela forte influência culinária. Esse 

tipo de gastronomia está principalmente, baseada em produtos da pesca e compõe 

uma típica cozinha conhecida como culinária caiçara. 

 

1.2 Cozinha caiçara 

Para Silva e Pozo (2013) a cultura caiçara está presente em uma determinada 

parte do litoral brasileiro, que compreende desde o norte do Paraná até o sul 
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fluminense, região que se caracteriza por uma geografia especifica que forma uma 

espécie de “barreira” entre a Mata Atlântica e o Planalto. Nesse sentido os caiçaras, 

índios, imigrantes Europeus e Africanos utilizavam produtos frescos e abundantes, 

como, por exemplo, pescados, frutos, ervas e raízes além de outros ingredientes 

originários daquela localidade. 

A barreira geográfica da Mata Atlântica, além de promover uma cultura típica, 

“resguardou costumes dessa população que ainda podem ser observados nas 

manifestações culinárias” (Luderer, 2010, pag 2). 

Apesar de predominantes hábitos culturais dos indígenas houve grande 

miscigenação com outros povos, Luderer (2010) também cita que a influência dos 

portugueses e de outros europeus foi intensa, da mesma forma aconteceu com a 

absorção dos costumes dos africanos presentes no litoral durante o Brasil Colônia. 

Assim sendo, a culinária caiçara sofreu influência de diversas culturas, incluindo uma 

rica quantidade de insumos oriundos da Mata Atlântica e do mar. 

Nesse contexto Silva e Pozo (2013) dizem que “além dos hábitos alimentares 

dos povos europeus e africanos a população caiçara recebeu desses, 

respectivamente, técnicas de preparo de alimentos, hábitos de criação de animais, 

crenças religiosas e alguns alimentos difundidos naquela terra como o milho, inhame, 

quiabo, taioba e pimentas. 

A mistura cultural dos caiçaras é o retrato da miscigenada cultura brasileira, 

características estas citadas por Flagliari (2005): “Desde a época do descobrimento, 

portugueses, africanos, japoneses, libaneses e povos das mais diversas origens 

chegaram e se fixaram no Brasil, misturando-se aos habitantes dessa terra, os índios” 

(capitulo 5). 

Considerando a diversidade de elementos que compõem a cozinha caiçara, 

muito presente na região onde o restaurante objeto desse estudo está situado, 

afirmar-se que a culinária da Barra de Guaratiba possui uma interessante 

gastronomia.  Além disso, cabe ressaltar que uma grande quantidade de restaurantes 

e alguns meios de hospedagem já respaldam nos dias atuais a atividade turística na 

localidade. 

 

1.3 Empresas hoteleiras  
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Empresas hoteleiras são identificadas como empresas prestadoras de 

serviços, podendo variar de acordo a sua tipologia, público alvo, região e finalidade. 

Para Cândido e Viera (2003) a hotelaria se parece com uma indústria, porém 

possui peculiaridades específicas que a diferenciam de outros setores. A indústria 

hoteleira tem como finalidade fornecer: hospedagem, alimentação, segurança e bem-

estar.  

Admite-se que uma empresa hoteleira deve buscar se antecipar aos desejos e 

as necessidades dos hóspedes. Torre (2001) cita que nos dias atuais os turistas 

possuem numerosa variedade de hotéis, que incluem desde estabelecimentos de 

menor porte até grandes meios de hospedagem com maior gama de alojamentos e 

serviços, onde podem também ser encontrados serviços de alimentação e 

entretenimento. Assim sendo, os hotéis que buscam se manter no atual mercado 

devem se preocupar com a qualidade de suas operações. 

Castelli (2016) cita que o setor de Alimentos e Bebidas é uma fonte de receita 

importante para o hotel, mesmo que o lucro quando comparado com a hospedagem 

seja menor em média quatro vezes. Normalmente a um agrupamento de setores 

dependendo do porte do meio de hospedagem “ como cozinha, restaurante, bar, copa 

e banquetes” (CASTELLI, 2016, p. 213).  

 

1.4 A área de Alimentos e Bebidas na hotelaria   

O setor de Alimentos e Bebidas (A&B) tem grande destaque junto ao setor de 

hospedagem para geração de receitas e a agregação de valor na percepção do cliente 

sobre a qualidade do serviço oferecido.  

Castelli (2003) destaca que a área de A&B é muito complexa, difícil de ser 

administrada por conta do elevado custo operacional, porém cita que pode ser um 

negócio rentável, podendo “representar 40%, ou mais de receita do hotel, o que só é 

possível sob o comando de um excelente administrador” (p.294). 

Os restaurantes e bares oferecem muito mais que uma refeição ou bebida, visto 

que as pessoas utilizam esse tipo de estabelecimento por questões sociais, ausência 

de tempo para cozinhar e o desejo de experimentar novidades.  Os restaurantes assim 

como os hotéis podem ser divididos em distintas categorias, variando de uma refeição 

em lugares simples até estabelecimentos de alto luxo voltados para um público com 

poder aquisitivo acima da média (CASTELLI, 2016). 
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Um cliente não escolhe um restaurante apenas considerando a necessidade 

de se alimentar, pois esse indivíduo também busca um ambiente confortável, receber 

a devida atenção pela equipe do salão durante o serviço e uma excelente refeição. É 

o efeito resultante desse conjunto de fatores o responsável por influenciar a satisfação 

e o eventual retorno do cliente ao estabelecimento (FREUND, 2014). 

Estabelecimentos do setor de food service também se caracterizam por ter 

algum tipo de serviço, normalmente atendentes recebem os pedidos e além de 

atender às demandas do comensal no momento da refeição, devem ser eficientes e 

cordiais. Para Powers e Barrows (2004) o papel daquele que atende não deve ser 

exclusivamente como o de uma máquina e sim de alguém caloroso e gentil.  

Define-se como serviço a entrega técnica dos alimentos e das bebidas que 

compõem uma refeição, elemento que é reconhecido como um dos principais 

aspectos a promover o encantamento do cliente durante uma experiência 

gastronômica.  

No setor de A&B de meios de hospedagem existe uma preocupação com a 

qualidade do serviço e com as políticas de treinamento de pessoas. Essas políticas 

devem ser adotadas visando aumentar a satisfação dos hóspedes e, por 

consequência, o lucro da empresa. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o atendimento ao cliente em um meio de hospedagem situado em Barra 

de Guaratiba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. 

  

 2.2 Objetivos específicos 

 Verificaras atuais condições de atendimento do estabelecimento; 

 Analisar se os procedimentos do serviço são compatíveis com as técnicas de 

serviço;  

 Desenvolver, através da elaboração de um Plano de Ação, propostas para um 

excelente atendimento ao cliente; 

 Criar Procedimentos Operacionais Padronizados para o serviço de um 

restaurante hoteleiro do Rio de Janeiro. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Considerando a importância do setor de Alimentos e Bebidas dentro dos meios 

de hospedagem, tanto na geração de receita quanto na qualidade percebida pelo 

cliente no atendimento, torna-se relevante avaliar aspectos relacionados ao serviço 

oferecido em restaurante de um hotel de pequeno porte situado na região de 

Guaratiba, Rio de Janeiro. 

Com base nessa pesquisa o gestor do referido restaurante terá acesso a novas 

estratégias de baixo custo para otimizar o atendimento ao cliente, e 

consequentemente alavancar a venda dos itens que compõem o cardápio. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1Importância do treinamento no contexto da gestão de pessoas 

Para Chiavenato (2004) o treinamento produz uma significativa mudança no 

comportamento dos indivíduos, além de ajudar a aprimorar as habilidades específicas 

para a realização do trabalho a ser executado. Treinar auxilia o colaborador a se 

moldar em determinada função ou se preparar para assumir um novo cargo. 

Segundo Lorusso e Volpe (2009) através do treinamento o colaborador poderá 

desenvolver novos comportamentos e atitudes relativos ao trabalho além de aprender 

novas habilidades. Nesse sentido o treinamento será benéfico tanto para a 

organização quanto para o indivíduo. 

É importante salientar que o treinamento dos colaboradores é de fundamental 

importância, pois além de desenvolver a qualidade no atendimento do 

estabelecimento, também desenvolve o indivíduo enquanto profissional (NIMEMEIER; 

KAVANAUGH, 2003). 

Adicionalmente, ressalta-se que o fator humano é o mais importante capital da 

empresa e deve ser desenvolvido de maneira especial, sem mecanizar os processos. 

Para humanizar atividades as empresas devem se preocupar em propiciar um 

ambiente favorável de trabalho, procurando motivar e auxiliar o desenvolvimento dos 

colaboradores (SOVIENSKI, STIGAR,2008). 

Treinar os funcionários no setor da hotelaria pode trazer inúmeros benefícios a 

todos os envolvidos: hóspedes, estabelecimento e o próprio colaborador. O 

treinamento pode reduzir o stress do funcionário além de permitir maior segurança na 
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execução do trabalho por parte do mesmo; assim sendo o ato de treinar pode auxiliar 

não apenas a execução correta da atividade, mas também ajuda a preparar o 

colaborador para uma possível promoção (Ninemeier, Kavanaugh, 2003). 

 

3.2Treinamento de funcionários na área de Alimentos e Bebidas (A&B) 

Para Oliveira (2006) os restaurantes possuem grande quantidade de questões 

organizacionais que são relativas aos serviços, como operações de recepção e 

atendimento. Nesse sentido tais operações são primordiais no que diz respeito à 

qualidade percebida pelo cliente, devendo os gestores se utilizar de instrumentos para 

reduzir riscos de possíveis falhas.  

O valor dado pelo cliente ao serviço como um todo é construído desde o 

momento de sua chegada até a saída do estabelecimento ‘‘A conquista de um cliente 

se dá no momento em que esse sinta-se satisfeito com esse processo vivido durante 

o tempo gasto com a alimentação” (p. 44) (Oliveira, 2006). 

Além das vantagens já mencionadas, vários fatores podem ser citados como 

justificativas para a importância de realizar treinamentos com uma equipe, como o fato 

de que as habilidades de hoje podem tornar-se obsoletas em um futuro próximo, e as 

empresas precisam adotar esse tipo de estratégia para manterem-se competitivas 

(Gultek et al., 2006) 

Nesse contexto, propiciar treinamento no setor de Alimentos e Bebidas é vital, 

de maneira especifica nos restaurantes, pois o mesmo deve ter um serviço de 

qualidade elevada para poder manter os clientes, evitando falhas quanto a um 

atendimento ineficaz. 

Deve-se ressaltar que apesar dos serviços oferecidos serem intangíveis é 

necessário haver cuidado especial com os itens (tangíveis) do cardápio com a relação 

à temperatura e apresentação dos mesmos, ou seja, com os aspectos sensoriais de 

todas as preparações culinárias e bebidas. Segundo Castelli (2003) os pratos e 

bebidas devem servidos no tempo adequado para que sua qualidade seja mantida e 

a percepção do cliente sobre os atributos sensoriais da refeição seja a melhor 

possível. 

Além do serviço de qualidade um restaurante deve se preocupar com as Boas 

Práticas na Manipulação dos alimentos, destacando-se a e higiene pessoal, sendo de 
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fundamental importância o conhecimento dos colaboradores sobre o assunto, tanto 

do salão quanto da cozinha. 

Howton et al. (2016) ressaltam que treinamentos sobre a segurança do 

alimento são fundamentais e podem ser realizados assim que o funcionário é 

contratado pela empresa, ou até mesmo antes de iniciar o trabalho. Esses autores 

também afirmam que esse tipo de ação ajuda a minimizar o tempo gasto com 

treinamentos depois que individuo já começou a exercer suas atividades profissionais. 

Atualmente nos meios de hospedagem existe a busca pela qualidade nos 

serviços é de substancial importância para atender e superar as expectativas dos 

clientes. Entende-se por qualidade nos serviços o que o cliente espera comparado a 

performance dos colaboradores no serviço prestado. Segundo Choi et al. (2004) a 

qualidade envolve muitos fatores, como os aspectos relacionados ao desempenho da 

organização e à satisfação do cliente. 

 

3.3Ferramentas da qualidade em serviços de alimentação 

 Para Costa et al. (2016), a qualidade nos dias atuais não serve apenas para a 

melhoria dos procedimentos operacionais, que tinham como objetivo o 

desenvolvimento do processo de produção, mas é considerada uma das prioridades 

no gerenciamento das corporações.  

 Ainda segundo os mesmos autores supracitados a qualidade pode ser 

entendida de diferentes formas tanto em nível operacional como em nível gerencial, 

no primeiro o atendimento de determinadas especificações e a ausência de defeitos 

são características da qualidade, já para o nível gerencial a qualidade deve ser 

entendida como a capacidade de entender o que o mercado deseja. 

Araújo et al. (2016) ressaltam que a qualidade é um conceito amplamente 

abstrato e de difícil mensuração, pois a percepção sobre o que é qualidade varia muito 

de um cliente para o outro. Já Castelli (2016) afirma que uma empresa que investe 

em qualidade torna o serviço mais confiável, dessa forma é possível garantir a 

fidelidade dos clientes, por isso as organizações devem utilizar de forma contínua 

ferramentas que visem garantir a eficiência nos processos operacionais. 

Para a supervisão da qualidade de um serviço podem ser utilizadas diversas 

ferramentas para melhorar o sistema da gestão dos restaurantes dos hotéis, como o 

5W1H. 
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3.4Técnica 5W1H 

A técnica 5W1H tem por finalidade apurar, segmentar e estruturar, de maneira 

bem regular, todas as ações de um projeto ou atividade de produção. O método tem 

como princípio responder a seis perguntas para efetuar as soluções, que são: What 

(O que?), que descreve a atividade a ser executada; When (Quando?), estabelecer 

um tempo para o término da ação; Why(Por quê?), definir a motivo de executar a 

atividade; Where (Onde?), estabelecer o local; Who (Quem?), encarregado pela ação; 

e How(Como?), determinar a maneira de execução da ação (BEHR, MORO, 

ESTABEL, 2008). 

O plano de ação 5W1H pode ser estruturado conforme apresentado no Quadro 

1: 

 

Quadro 1. Etapas referentes à elaboração do Plano de Ação (5W1H) e seus 

respectivos objetivos. 

Etapa do Plano 5W1H Objetivo 

What (O que?) Descrever a atividade a ser executada 

When (Quando?) Estabelecer um prazo para o término da ação; 

Why(Por quê?) Definir a razão de executar a atividade 

Where (Onde?) Estabelecer o local onde as ações serão executadas 

Who (Quem?) Determinar o (s) responsável (eis) pela ação 

How(Como?) Determinar a maneira de execução da ação 

Fonte: Behr, Moro, Estabel (2008) 

 

Assim sendo, em estabelecimentos do setor de alimentação coletiva torna-se 

necessário desenvolver estratégias não apenas voltadas à qualidade sensorial e 

sanitária, mas também enfatizar o emprego de metodologias que fomentam um 

atendimento de excelência. Entre essas estratégias, é possível citar a elaboração de 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), estes obrigatoriamente utilizados 

em rotinas que envolvem higiene de gêneros alimentícios, utensílios, equipamentos e 

área física, uma vez que são exigidos pela legislação sanitária brasileira (BRASIL, 

2002). 

 

3.5Procedimento Operacional Padronizado(POP) 
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Taffer (2013) ressalta que os principais resultados das empresas de 

hospitalidade e alimentação envolvem as reações advindas dos clientes. Com base 

nessa afirmativa, estabelecer as diretrizes para a execução de um excelente serviço 

é um passo fundamental para a fidelização dos consumidores. Para tanto, é 

necessário desenvolver procedimentos específicos não apenas melhorar o serviço 

oferecido, mas também para otimizar as rotinas de trabalho. 

Assim sendo, estabelecimentos do setor de alimentação coletiva torna-se 

fundamental desenvolver estratégias não apenas voltadas para a qualidade sensorial 

e sanitária, mas também enfatizar o emprego de metodologias que fomentam um 

atendimento de excelência. Entre essas estratégias, é possível citar a elaboração de 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), estes obrigatoriamente utilizados 

em rotina que envolvem higiene de gêneros alimentícios, utensílios, equipamentos e 

área física, uma vez que são exigidos pela legislação sanitária brasileira (BRASIL, 

2002). 

Define-se o POP como “um documento que serve como norteador das 

responsabilidades de cada atividade que compõe um processo. Ele é desenvolvido a 

partir das atividades, turnos e características de cada função para cada meio de 

hospedagem” (ZANETTE, 2010). Nesse contexto, embora não seja frequente em 

estabelecimentos de food service, a criação de POP para nortear as atividades que 

compõem o atendimento ao cliente também pode ser útil. 

Os POPs são de fundamental importância nas organizações contemporâneas, 

pois permitem a melhoria do processo produtivo tanto nos produtos quanto nos 

serviços. A padronização poderá impactar diretamente a percepção do cliente sobre 

a qualidade de um estabelecimento. 
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4. METODOLOGIA 

 Para a elaboração do presente trabalho foram escolhidos os métodos de 

revisão bibliográfica e estudo observacional. 

Veal (2011) ressalta que a análise do referencial bibliográfico já existente é de 

fundamental importância nas pesquisas científicas, pois pode ajudar a poupar tempo 

na realização de pesquisas já feitas, além de ajudar o pesquisador a entender a real 

importância da pesquisa proposta.  

Ainda segundo o autor “A identificação da bibliografia relevante é sempre uma 

tarefa árdua. Envolve a busca cuidadosa de trabalhos publicados e, se necessário, 

em não publicados; obtenção de cópias de itens relevantes e sua leitura; a elaboração 

de uma lista de itens úteis para formar a bibliografia; e a avaliação de itens importante 

para o propósito da pesquisa” (VEAL, 2011). 

 

4.1 O objeto de estudo 

Angel et al (2012) destacam que o conceito de hotel boutique é oriundo do 

Estados Unidos da América e esse tipo de empreendimento possui características 

próprias, dotado de uma estrutura física mais simples quando comparado aos hotéis 

convencionais com menos de 30 unidades habitacionais. Além disso, os hotéis 

boutique possuem design sofisticado e praticam preços altos; sendo considerados 

meios de hospedagem diferenciados pois possuem acomodações e serviços 

personalizados. 

Entretanto, segundo Angel et al. (2012) os hotéis boutiques têm como 

características a utilização de pequenos prédios e edifícios antigos. Além disso, esses 

autores comentam que “o consumidor parece disposto a pagar um valor adicional para 

ficar em um hotel que ofereça uma sensação exclusiva de hospedagem” (2012, 

p.312), o que pode potencialmente ser ofertado em um meio de hospedagem desse 

tipo. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) 

(BRASIL, 2011) não classifica Hotéis do tipo Boutique. 

O meio de hospedagem escolhido para a presente pesquisa está localizado na 

Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, sendo um estabelecimento cercado pela 

natureza e por opções de lazer. 
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Com base na pesquisa de campo foi feita uma caracterização do meio de 

hospedagem objeto do presente estudo, e posterior avaliação do atendimento ao 

cliente.  

 

4.2 Elaboração e aplicação do checklist 

Nas visitas ao meio de hospedagem foi aplicado um checklist que tem como 

base em informações presentes no livro “Arte de servir”, do Instituto de Culinária da 

América (2004) que destaca como atributos do serviço diferenciado, a eficiência, 

cordialidade, hospitalidade e agilidade dos serviços prestados aos clientes. 

Com vistas a possibilitar maior amplitude nas observações dos itens presentes 

no checklist o mesmo foi aplicado em três dias diferentes, considerando como tempo 

médio de observação do serviço cerca de 2 horas em cada dia. 

O checklist utilizado para avaliar o serviço do restaurante em questão possui 

30 itens que compreende desde a mise en place, passando por toda a recepção, 

permanência do cliente no estabelecimento até o momento que o mesmo deixa o 

restaurante. Além de questões relativas a higiene de alimentos e dos colaboradores e 

Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos por parte dos mesmos. Para Apleviczet 

al. (2008) a utilização do checklist é imprescindível, pois é um instrumento que auxilia 

na medição da qualidade na produção das refeições. 

A avaliação dos itens foi realizada com todos os verbos da seguinte maneira: 

são atribuídas as classificações “C” (conforme, para itens adequadamente executados 

durante o atendimento ao cliente), “NC” (não conforme, para itens inadequados) e 

“NA” (quando o questionamento não se aplica à realidade do estabelecimento 

estudado). 

A tabela 1apresenta o checklist utilizado na avaliação do serviço do restaurante 

estudado. 

 

Tabela 1:Checklist utilizado na avaliação do serviço de um restaurante situado em um 

meio de hospedagem. 
 

 

 

Itens a serem avaliados 

 

 

C 

 

 

NC 

 

 

NA 

1. A recepção por parte da hostess e dos garçons é adequada com relação 

à saudação pelo nome do cliente?  
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2. E com relação à acomodação do cliente à mesa?    

3. Na apresentação do cardápio os pratos do dia são destacados perante 

o cliente?   

   

4. É oferecido couvert gratuito aos clientes?     

5. São oferecidas às sugestões do chef?    

6. O cliente é orientado com relação ao tempo de preparo dos pratos cuja 

elaboração é mais lenta? 

   

7. É feita alguma indicação de bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas para 

acompanhar as refeições? 

   

8. Há ênfase na sugestão de bebidas que geralmente propiciam maior 

lucro? 

   

9. São anotadas as informações de cada pedido de maneira a facilitar o 

controle, evitando equívocos na entrega das refeições? 

   

10. Os funcionários do salão mantêm sempre que possível o contato visual 

enquanto a refeição é preparada, estando sempre à disposição do 

hóspede? 

   

11. Sempre que possível são sugeridos outros serviços disponíveis dentro 

do hotel (como horários das refeições e serviços de lazer)? 

   

12. É verificado (junto à equipe de cozinha) se o prato está exatamente 

como os hóspedes pediram (Aparência e apresentação, pedidos de 

inclusão ou exclusão de determinados ingredientes)? 

   

13. Foi checado junto ao bar (se houver) ou setor responsável se a 

temperatura das bebidas está conforme? 

   

14. O mise en placedo restaurante está adequado? (Aparadores 

organizados, mesas do salão estruturadas de acordo com o padrão da 

empresa, etc.) 

   

15. O mise en place do bar está adequado? (Bebidas suficientes, frutas 

higienizadas e cortadas, sucos preparados, gelo suficiente, insumos em 

geral para realização do trabalho). 

   

16. É realizada a entrega do pedido para cada comensal respeitando as 

linhas de serviço adequadas? 

   

17. Os atendentes estão em condições adequadas de asseio e higiene 

pessoal (unhas cortadas, barba feita, cabelos curtos ou presos)? 

   



29 
 

18. Os atendentes estão sem perfumes ou desodorantes que tenham 

perfumes fortes? 

   

19. Todos os funcionários do salão lavam as mãos com frequência?    

20. Essa lavagem das mãos é feita corretamente?    

21. Esses funcionários utilizam álcool após a lavagem de mãos, para que 

haja o controle de ação microbiana? 

   

22. Durante a refeição os atendentes verificam se os comensais têm 

algum tipo de solicitação? 

   

23. Quando há algum problema é providenciada ajuda ou troca imediata 

da refeição em desacordo com o padrão de qualidade? 

   

24. Ao final do prato principal o atendente oferece uma sobremesa?    

25. Ao final da refeição o atendente oferece alguma bebida especifica 

como licores digestivos, cafés, chás, etc.? 

   

26. A conta é entregue apenas quando o cliente solicita?    

27. Uma vez paga a conta é aberta na presença do cliente?    

28. Após a conferência a nota fiscal ou comprovante (se houver) é 

entregue ao hóspede? 

   

29. O hóspede é acompanhado pelo garçom até a saída quando termina 

a sua refeição? 

   

30. Na saída o hóspede/cliente é saudado pelo atendente, que obtém o 

feedback do comensal sobre a refeição e o atendimento? 

   

 

Considerando o checklist e a aplicação do mesmo foram feitas uma série de 

observações sobre o estabelecimento, para identificação de pontos no atendimento 

ao cliente que podem ser melhorados ou otimizados. Para tanto, foi desenvolvido um 

Plano de Ação 5W1H, segundo metodologia adaptada de Behr, Moro e Estabel 

(2008).  

A partir das observações colhidas durante as visitas supracitadas foram criados 

três POP, sobre os seguintes tópicos: mise en place do salão, atendimento ao cliente 

e serviço de bebidas. Para elaborar esses documentos foram considerando conceitos 

adaptados de referências como Zanette (2010), Instituto de Culinária da América 

(2004) e Brasil (2002). 

Todos esses POP apresentaram os seguintes itens: 



30 
 

 Identificação da tarefa; 

 Identificação dos funcionários responsáveis pela execução dos procedimentos; 

 Data na qual o POP foi revisado; 

 Materiais necessários; 

 Descrição sucinta de todas as operações que compõem o processo; 

 Cuidados adicionais; 

 Resultados esperados; 

 Possíveis ações corretivas; 

 Identificação dos funcionários responsáveis pela aprovação do POP  

 

A partir da aplicação do checklist (tabela 1) foram feitas observações sobre os 

aspectos envolvidos no atendimento do estabelecimento. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização do meio de hospedagem e seu departamento de Alimentos e 

Bebidas  

O meio de hospedagem em questão é caracterizado como um pequeno hotel 

boutique, que possui sete suítes que hospedam até 16 pessoas. De acordo com a 

direção do estabelecimento, que é de origem francesa e tem hóspedes 

majoritariamente advindos de outros países, principalmente da França. No caso dos 

hóspedes brasileiros a maioria destes é proveniente da região Sudeste (Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo). 

O restaurante do meio de hospedagem é caracterizado como um 

estabelecimento cujo cardápio é de culinária nacional tipicamente brasileira, com 

serviço empratado (àla carte), com ênfase em especialidades regionais como frutos 

do mar. Seu salão é pequeno, apresentado cerca de40 lugares, com espaço de 

caráter rustico e informal, mobiliário antigo e sem padronização. 

Os itens do cardápio incluem citados as entradas, pratos principais, 

sobremesas, pratos infantis (Tabela 2): 

 

Tabela 2. Opções alimentares do cardápio de um meio de hospedagem situado em 

Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
 

 

 

 

Entradas 

 Camarão ao coco com molho de manga e hortelã 

 Lula de Guaratiba crocante com molho rosé 
 

 

 

Pratos principais 

 Picanha nobre na chapa, batatas fritas e mix de folhas 

 Linguine ao molho de tomate fresco com orégano, mussarela de búfala e 

camarão assado 
 

 

 

 

Sobremesas 

 Abacaxi grelhado com sorvete de coco e caramelo de gengibre 

 Petit gateau com recheio de caramelo e sorvete de creme 
 

 

 

Pratos Infantis 
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 Filé de frango e acompanhamento do dia 

 Filé de peixe branco e acompanhamento do dia 

 

Além dos alimentos são servidas bebidas alcoólicas e não alcoólicas, estas 

apresentadas na Tabela 3: 

 

Tabela 3. Carta de bebidas de um meio de hospedagem situado em Barra de 

Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Bebidas com álcool 

 Cerveja Stella Artois® Long Neck 

 Cerveja Bohemia® LongNeck 

 CervejaTerezópolis® Gold Long Neck 

Coquetéis com base alcoólica 

 Caipirinha de frutas com Cachaça San Francisco® 

 Caipivodkas de frutas com vodcas Smirnoff® ou Absolut® 

 Cuba Libre (Coca cola®, Rum e suco de limão) 

Bebidassemálcool 

 Refrigerantes: Guaraná®, Guaraná Zero, Coca cola®, Coca cola Zero®, 

Sprite®, Água Tonica®, Mate, Schweppes® 

 Sucos naturais: Laranja, abacaxi, maracujá ou manga 

 

Com relação ao organograma funcional, o estabelecimento é formado por um 

gerente, um subgerente, um recepcionista, três garçons, uma cozinheira, duas 

camareiras e dois massoterapeutas para o serviço do SPA1.Em épocas de maior 

ocupação ou eventos é realizada a contratação de funcionários extras (terceirizados), 

que são contratados apenas para essas ocasiões e são desligados após esses 

períodos. 

 

 

                                                           
1  No latim salus per aquam, em que o uso da água de determinadas fontes era empregado na cura de doenças, 
principalmente na lavagem de feridas, ocasionando cicatrização mais acelerada. Esta pratica data desde os 
tempos mais remotos da civilização humana. Atualmente os SPA tem propriedades terapêuticas e de 
relaxamento do corpo e da mente. (SPOLON at al., 2011) 
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5.2Aspectos avaliados a partir do checklist 

 Dentre os 30 itens avaliados a partir do chekclist verificou-se que 50% dos 

mesmos foram classificados como conforme, 23% dos itens como não conforme e 

27% dos itens não se aplicaram a pesquisa por conta das especificidades do 

restaurante do meio de hospedagem (Figura 1). 

 

Figura 1. Verificação de conformidade e aplicabilidade dos itens presentes no 

checklist sobre o serviço do restaurante hoteleiro situado em Barra de Guaratiba, Rio 

de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a pesquisa de campo foi observado que determinados itens do 

checklist não se aplicavam ao restaurante avaliado, como a ausência de determinados 

processos. Como exemplo dessa afirmativa é possível citar a questão do pagamento 

que não é realizado pelo garçom e sim diretamente na recepção, além da inexistência 

de um colaborador especifico para desenvolver a atividade citada no checklist, como 

a ausência de uma hostess. 

Segundo Teixeira, Luz e Oliveira (2015) o estudo observacional em unidades 

produtoras de refeições (UPRs) pode ser útil para avaliar aspectos variados em rotinas 

de restaurantes, como a manipulação correta dos alimentos, treinamentos, saúde dos 

colaboradores no ambiente de trabalho (riscos ocupacionais) e o bem-estar dos 

mesmos. 

 

5.2.1Atendimento ao cliente 

50%

23%

27%

Itens conforme

Itens não conforme

Itens que não se
aplicam à unidade
avaliada
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De maneira geral foi possível perceber que os atendentes são muito solícitos e 

prestativos com os clientes, mesmo com uma certa barreira na linguagem, visto que 

o hotel recebe muitos consumidores franceses. 

Foi observado que não existe uma recepcionista exclusivamente para o 

restaurante, sendo realizada a recepção dos hóspedes pelos garçons. No caso dos 

passantes (clientes que não estão hospedados na pousada) o primeiro contato ocorre 

com a recepcionista do MH e só depois os mesmos são direcionados ao restaurante.  

Os garçons utilizam uniformes informais como camisa branca (com o logo do 

hotel), calça jeans ou bermuda jeans e sapatos sem qualquer padrão. Apenas durante 

o almoço, quando há um maior movimento no restaurante, dois garçons trabalham 

juntos. 

Foi possível perceber uma preocupação por parte dos garçons em informar o 

tempo de preparo das refeições, cuja média é de 30 minutos. De acordo com 

Schroeder et al. (2011) os clientes avaliam com grande grau de importância a 

execução ágil e competente dos serviços prestados em meios de hospedagem, o que 

torna relevante informar o cliente sobre quanto tempo o mesmo esperará por sua 

refeição. 

Na percepção do cliente a qualidade do serviço em um restaurante pode ser 

definida como uma espécie de julgamento baseado em itens tangíveis (como as 

características sensoriais do alimento) e intangíveis (como a empatia do atendente). 

Quando essa construção é positiva o consumidor expressa sua satisfação com o 

serviço, além da intenção de retornar ao estabelecimento e fazer propaganda positiva 

do mesmo (HANKS, LINEA, KIMB, 2017). 

Não foram observadas anotações dos pedidos durante o atendimento, mas 

destaca-se que nas visitas realizadas durante a pesquisa haviam poucos clientes no 

salão, o que pode facilitar o atendimento sem esse recurso. Por outro lado, cabe 

ressaltar que anotar os pedidos é uma ação simples e de baixíssimo custo que pode 

minimizar possíveis erros no atendimento, como o atraso no serviço e a entrega de 

pratos errados. 

Os funcionários sempre se colocavam à disposição dos hóspedes e também 

fizeram contato visual frequente. Para Ribeiro e Tinoco (2008) o foco na qualidade do 

atendimento é de fundamental importância, pois os clientes entendem como qualidade 
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os aspectos ligados à cortesia, rápida comunicação e a agilidade na resolução de 

problemas. 

Com relação à conta, no caso do hóspede a mesma é paga na recepção, o que 

não permite a aplicação dos itens 26, 27 e 28 do checklist, que são referentes à a 

entrega da conta ao cliente e a privacidade do mesmo com relação ao pagamento. A 

conta é lançada diretamente no quarto do hóspede ou quando passante o pagamento 

é realizado na recepção. Assim sendo, os funcionários que atuam no salão não 

participam desse processo. 

Servir uma refeição em um restaurante (especialmente no que tange ao serviço 

de mesa) significa uma trabalhar com uma sequência de estágios de serviço como 

cumprimentar, acomodar o cliente, anotar seus pedidos e entregá-los; sendo a 

sequência finalizada com o pagamento da conta e saída do cliente. Falhas podem 

ocorrer durante qualquer um desses estágios, e podem causar uma imagem negativa 

na percepção do cliente (Namkung, Jang, Cho, 2011), bem como podem reduzir as 

chances de retorno desse indivíduo (Namkung, Jang, 2010).  

 

5.2.2 Mise em place do restaurante e da copa 

A mise en place do restaurante foi muito demorada no primeiro dia de pesquisa, 

visto que o restaurante já estava aberto e o garçom demorou quase 2 horas para 

arrumar e montar as mesas, já o outro atendente estava em tempo ocioso dentro da 

copa.  Nesse primeiro dia verificaram-se também alguns aspectos que configuram a 

falta de higiene no espaço, como, poeira nas mesas e nas cadeiras e manchas nos 

estofados das cadeiras e dos sofás. Nos outros dias também foi realizado mise en 

place com atraso, de maneira geral os aparadores estavam organizados e limpos. 

Com relação à aparência do salão houve uma melhoria significativa após a 

mise en place ser realizada. O aspecto visual do estabelecimento foi alterado para 

melhor após a organização das mesas. Ribeiro e Tinoco (2008) ressaltam que os 

clientes dão importância a fatores como iluminação e decoração em restaurantes à la 

carte. 

Na copa foi vista uma adequada organização dos insumos em geral: frutas, 

bebidas, copos, entre outros. 
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5.2.3 Percepção sobre o serviço do setor de A&B 

Foi possível perceber que os pratos são bem apresentados, com aspectos 

sensoriais atrativos, aspecto importante para agregar valor às preparações culinárias. 

A montagem dos pratos é um dos principais fatores a promover o encantamento do 

cliente, pois “uma boa apresentação tende a valorizar o produto. Cores, texturas e 

composição espacial são aspectos essenciais na hora do empratamento, assim como 

métodos de cocção, molhos e temperos” (SENAC, 2011). 

Nos dias da pesquisa não ocorreram problemas no que tange ao padrão de 

qualidade dos alimentos (considerando as informações apresentadas no menu) ou 

reclamação por parte dos hóspedes. 

Outro item que não se aplicou à avaliação do estabelecimento foi a ausência 

do couvert, que de acordo com a gerência ocorre em função do custo elevado do 

mesmo. 

A “sugestão do chef” também não existe no restaurante estudado, pois no 

mesmo não há um profissional com essa titulação, sendo o preparo dos alimentos 

uma das funções de uma cozinheira que não elabora a referida “sugestão”. Apesar da 

ausência do chef, o gestor de A&B pode elaborar sugestões (ainda que simplificadas) 

de pratos do dia, estes úteis para estimular a venda de pratos com matérias primas 

perto do vencimento ou mesmo para diversificar o cardápio. Com relação ao couvert, 

este pode ser incluído ao menu como mais uma opção de entrada. 

Palacio e Theis (2015) ressaltam que os cardápios de Unidades Produtoras de 

Refeições podem ser cíclicos, definidos como um conjunto de opções que mudam em 

intervalos de tempos definidos com a intenção de dar variabilidade, buscando agradar 

aos consumidores, fato que destaca a importância de promover mudanças periódicas 

em um menu. 

Nesse contexto, o planejamento do menu também deve considerar que as 

operações necessárias para elaborar as preparações culinárias sem atraso para evitar 

falhas em todas as etapas do serviço (Ozdemir, Caliskann, 2014). 

Não foi realizada a checagem da temperatura das bebidas por parte dos 

garçons antes do serviço, e não há um profissional da área de bares no 

estabelecimento. Foi observado que a indicação de bebidas é feita pelos garçons e é 

realizada em harmonia com o cardápio. 

 



37 
 

5.2.4 Condições higiênicos sanitárias  

 De maneira geral as condições de higiene do estabelecimento estavam dentro 

de um padrão aceitável. Porém alguns pontos negativos precisam ser ressaltados, por 

exemplo cita-se que nos dias da pesquisa um garçom manipulou uma porção de 

pastéis com as mãos e sem luvas. Alves, Giaretta e Costa (2012) afirmam que o 

manipulador de alimentos é fundamental na cadeia produtiva dos serviços de 

alimentação, pois a atuação do mesmo interfere na qualidade higiênico sanitária dos 

produtos. Nesse sentido os microrganismos que podem causar doenças se alocam 

não apenas no corpo humano, mas também nas roupas e uniformes utilizados 

(ALVES; GIARETTA; COSTA; p. 605, 2012). 

 Destaca-se o fato dos atendentes terem manipulado (por mais de uma vez) 

gelo na máquina de gelo com as mãos e sem luvas, atitudes que podem gerar 

acidentes e contaminação microbiana. Souza et al. (2009) ressaltam que muitas vezes 

os colaboradores manipulam alimentos de maneira incorreta e sem equipamentos por 

falta de conhecimento prévio sobre o assunto, uma situação perigosa pois os mesmos 

podem se tornar transmissores de doenças através do manuseio inadequado dos 

insumos. 

Quase todos os atendentes estavam em condições de higiene adequadas para 

a profissão, porém um garçom estava com a barba por fazer em todos os dias da 

pesquisa. Destaca-se que nenhum desses funcionários estava usando perfumes que 

pudessem atrapalhar a percepção do cliente sobre a qualidade sensorial dos 

alimentos, tampouco contaminá-los. 

Clientes de restaurante têm demonstrado maior preocupação com riscos 

decorrentes da manipulação inadequada de alimentos. Por conta disso torna-se 

necessário que os gestores saibam identificar possíveis riscos físicos, químicos e 

biológicos que possam atingir os alimentos, bem como prevenir os perigos 

derivados desses (FATIMAH et al., 2011). Aspectos como contaminação de 

matérias primas, cocção inadequada, manipulação insegura de alimentos, 

temperatura de armazenamento imprópria, contaminação de equipamentos e 

utensílios, e ainda a higiene pessoal são exemplos de itens que podem 

comprometer a segurança do alimento (SANLIER, COMERT, DURLU-OZKAYA, 

2010). 
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A Resolução RDC 215 de 25 julho de 2005 (BRASIL, 2005) dispõe sobre o 

regulamento técnico de substâncias presentes em produtos específicos como os de 

higiene pessoal, perfumes ou cosméticos, no qual constam restrições ao uso de 

insumos químicos. Esses aspectos citados são fundamentais pois ajudam a evitar 

uma possível contaminação dos alimentos por agentes químicos. 

Quanto à lavagem das mãos foi encontrado em local visível uma figura 

explicativa sobre como lavar as mãos de maneira correta, apesar dos atendentes 

lavarem as mãos sempre. Apesar das orientações disponibilizadas à equipe, essa 

lavagem não foi feita seguindo todos os passos e também não foi vista a utilização de 

álcool em gel para o controle da carga microbiana. A lavagem das mãos também não 

foi realizada com a utilização de sabão antibacteriano. 

Segundo Siqueira et al. (2012) para higienização completa das mãos deve ser 

utilizado um sabão antisséptico que tem por finalidade a redução da carga microbiana 

através da fricção das mãos. Oliveira et al. (2010) ressaltam que a redução da carga 

microbiana ajuda a evitar a proliferação de doenças que podem causar danos aos 

seres humanos. 

 Outra fonte de informação fundamental para os gestores é a Resolução RDC 

216, de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004) é crucial para a segurança higiênico-

sanitária dos alimentos. O mesmo documento traz informações relevantes sobre 

práticas de higienização, sanitização, desinfecção, limpeza e controle dos insumos. 

A legislação supracitada menciona que o manipulador de alimentos é qualquer 

pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direta ou indiretamente com 

o alimento. Com base nessa definição, no meio de hospedagem avaliado os 

atendentes (garçons) podem ser considerados manipuladores de alimentos por 

participarem de ações desse tipo. 

 

5.2.5 Observações adicionais sobre o setor de A&B 

 A parte da copa também estava organizada com insumos, utensílios e 

equipamentos nos devidos lugares, facilitando o manuseio por parte dos 

colaboradores. 

Outro aspecto visualizado foi o desperdício na produção de um coquetel, pois 

o atendente responsável pela elaboração do mesmo errou na quantidade de insumos 

e produziu dois coquetéis ao invés de um drink apenas. Além disso, também foi 
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possível constatar que o estabelecimento não possui fichas técnicas para os 

coquetéis. Palacio e Theis (2015) afirmaram que a ausência de receitas padronizadas 

pode causar custos elevados ao estabelecimento, pois acarreta falhas como o preparo 

inadequado de itens presentes no cardápio e possível redução da qualidade no 

produto final. 

O desperdício de alimentos é uma das principais razões para o aumento da 

geração de resíduos. O impacto ambiental causado pela pouca conscientização a 

respeito do tema traz impactos significativos na geração de rejeitos orgânicos que 

poderiam ser reaproveitados (MESQUITA, ZIMMERMANN, 2011). 

 

5.3 Plano de ação (5W1H) 

São apresentados na Tabela 2 os itens considerados paraa elaboração do 

plano de ação (5W1H). 
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Tabela 4.Plano de Ação (5W1H) para um restaurante de um meio de hospedagem situado em Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro. 1 

 

O que? (What?) Porquê? (Why?) Onde? (Where?) Quem? (Who?) Quando? (When?) Como? (How?) 

Atender os clientes pelos 
respectivos nomes 

Personalização do 
serviço 

Salão Garçons Durante o atendimento Treinamento 

Anotar os pedidos dos 
clientes 

Evitar erros na entrega 
dos pedidos 

Salão Garçons Durante o atendimento Treinamento 

Preparo adequado de 
coquetéis 

Reduzir o 
desperdício/Padronizar 

os coquetéis 
Copa Garçons 

Durante o preparo dos 
coquetéis  

Implementação de fichas técnicas 

Enfatizar a venda das 
bebidas com maiores 

preços de venda  
Aumentar o lucro Salão Garçons Durante o atendimento Minicurso sobre bebidas / service speech 

Oferecer bebidas no final 
das refeições 

Aumentar o lucro Salão Garçons Durante o atendimento Treinamento /  service speech 

Lavar corretamente as 
mãos 

Evitar a contaminação 
microbiana 

Copa Garçons 
A cada 30 minutos 
durante o serviço 

Treinamento ou mini curso 

Utilizar álcool em gel nas 
mãos 

Evitar a contaminação 
microbiana 

Copa Garçons 

A cada 30 minutos 
durante o serviço/ 

Depois da lavagem das 
mãos 

Treinamento ou mini curso 

2 
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Um dos aspectos considerados relevantes sobre o atendimento é fato dos 

clientes serem chamados pelo nome. Manso (2010) comenta que o simples fato 

de chamar um cliente pelo nome pode ajudar na fidelização do mesmo, pois 

passa a impressão da personalização no serviço prestado. 

O treinamento, além de contribuir para melhorar o serviço também pode 

ajudar a reduzir custos minimizando o desperdício dos insumos. Na presente 

pesquisa foi possível perceber, durante as visitas, que houve o desperdício 

causado pelo preparo de um coquetel sem a ficha técnica. Ferraz et al. (2013) 

afirma que a ficha técnica de preparo além de manter a qualidade e o padrão 

dos alimentos estabelecidos pela empresa, ajuda também a controlar os custos, 

evitando desperdícios. As bebidas alcoólicas, que possuem alto valor de compra, 

devem ter a sua utilização em coquetéis controlada. Adicionalmente, esse tipo 

de bebida é muito rentável para serviços de A&B, pois o mesmo tem alto valor 

de venda, logo sua venda deve devem estimulada junto aos clientes; esta é mais 

uma das funções dos garçons. 

Nesse contexto, o papel do garçom torna-se fundamental para a 

implementação do plano de ação, pois o garçom participa diretamente de todas 

as etapas consideradas para a elaboração do 5W1H no presente estudo (Tabela 

4). Segundo Giuseppe et al. (2015) os garçons são responsáveis pelo 

atendimento eficaz e convincente, por manter o padrão de qualidade exigido pelo 

estabelecimento e cuidar ativamente dos mesmos enquanto estão no serviço de 

restauração 

Os serviços prestados pelos garçons são fundamentais e podem ser 

melhorados quando os colaboradores sabem exatamente quais produtos do 

cardápio devem ser priorizados na venda. Para tanto a ferramenta service 

speech pode ser útil, pois tem como finalidade informar através de uma rápida 

reunião (que pode ser realizada durante cerca de 15 minutos) enfatizar quais 

itens do cardápio devem ser enfatizados para a venda naquele dia. 

Desenvolver ações como a criação de planos de ação são de extrema 

relevância para esse tipo de estabelecimento. Restaurantes com alto 

desempenho são geralmente muito focados em aprimorar suas rotinas e padrões 

de qualidade, e são empenhados em adquirir novos produtos e serviços para 

inovar e/ou buscar soluções para possíveis problemas (LEE, HALLAK, 
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SARDESHMUKH, 2016). O plano de ação, segundo Cardin et al (2014), ajuda a 

identificar ações e responsabilidades na melhoria dos processos a serem 

executados. 

Além disso, destaca-se que a qualidade do serviço e a conseguinte 

satisfação dos clientes já foram identificados em estudos pregressos como 

elementos fundamentais para obtenção de lucro em um restaurante. Níveis mais 

altos de qualidade no serviço refletem em maior satisfação dos clientes, e 

representa uma vantagem competitiva para a organização (CHOW et al., 2007). 

 

5.4 Elaboração POP 

Nas figuras 2, 3 e 4 são apresentados os POP elaborados a partir das 

observações coletadas durante a pesquisa de campo. Por questões éticas e com 

o objetivo de manter o anonimato do meio de hospedagem no qual o trabalho foi 

realizado o mesmo não foi identificado nesses POP. 

Nas partes destinadas à identificação dos funcionários responsáveis pela 

aprovação desses documentos estão inseridos espaços para assinatura da 

gerente e da subgerente do estabelecimento, funcionárias designadas pela 

direção para responder pela gestão do restaurante. 

 

5.4.1 POP para o mise en place do salão 

Foi observado que os colaboradores não organizaram o restaurante em 

tempo hábil, pois nos dias nos quais a pesquisa foi realizada sempre houve 

atraso para o início da arrumação do salão.  

Também não foi visualizada a utilização de documentos balizadores para 

a arrumação correta do restaurante, importantes para manter um padrão 

adequado e esteticamente atraente do salão. Segundo Salazar et al. (2008) o 

ambiente é uma peça fundamental na análise realizada pelo cliente sobre o 

serviço prestado, pois o local deve despertar uma sensação positiva nos 

mesmos.  

A figura 2 apresenta o Procedimento Operacional Padronizado para o 

mise en place do salão. Para facilitar o entendimento dos garçons foi incluído 

nesse POP uma foto com um exemplo de mise en place de uma mesa, com 

vistas a tornar o documento mais didático. 
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Figura 2 – Procedimento Operacional Padronizado para o mise en place do salão 

do restaurante. 

(Identificação do meio de hospedagem)  

 

Estabelecido em: 

 

Revisado em:  

 

Data da Revisão: 

 

Identificação da tarefa: Arrumar móveis e 

utensílios no salão do restaurante (mise en 

place) 

 

Funcionários responsáveis: Garçons 

 

Materiais necessários 

 Álcool em gel; 
 Panos para polir e limpar utensílios e superfícies;  
 Talheres;  
 Taças;  
 Pratos; 
 Toalhas de mesa; 
 Guardanapos de papel e de pano;  
 Sachês de sal; 
 Sachês de açúcar; 
 Pimenteiro. 

 

Atividades 

 Limpar as mesas e cadeiras; 
 Ligar o ar condicionado; 
 Higienizar com álcool os talheres, taças e pratos; 
 Organizar os aparadores; 
 Montar as mesas de acordo com o padrão do restaurante (conforme foto abaixo). 

 

 

 

 Verificar as condições de limpeza do chão do salão, portas e janelas. 
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Cuidados adicionais 

 Nunca limpar os talheres, copos, mesas etc. com guardanapos de pano; 
 Colocar copos, pratos e garrafas quebradas dentro de lixeira separada; 
 Evitar ruídos ou conversas em tons mais altos dentro do restaurante do hotel; 
 Comunicar à gerente ou à subgerente quando o restaurante estiver devidamente 

arrumado e pronto para utilização. 

Resultados esperados 

 Restaurante limpo e higienizado; 
 Mesas montadas conforme o padrão apresentado na foto; 
 Tempo para execução do trabalho: 40 minutos;  
 Todos os itens de POP em conformidade com no mínimo 20 minutos de 

antecedência à abertura do restaurante. 

Possíveis ações corretivas 

 Caso hajam avarias nos itens do salão do restaurante comunicar à gerência;  
 Caso as toalhas ou guardanapos de panos estejam com avarias, substituí-los 

imediatamente. 

Aprovação 

 

Gerente:_________________________ Sub Gerente_______________________ 

 

5.4.2POP para atendimento ao cliente 

Foi detectado que durante o atendimento os garçons não chamaram os 

clientes pelos respectivos nomes, o que poderia ser feito a partir da checagem 

dos mesmos através de uma ação conjunta com o setor de recepção, 

considerando que grande parte dos clientes do restaurante são os hóspedes da 

pousada boutique. Embora simples, essa atitude confere a personalização ao 

serviço e torna o atendimento mais próximo ao cliente, que se sente mais 

acolhido no estabelecimento. 

O fato de o estabelecimento apresentar um restaurante de pequeno porte 

facilita o conhecimento prévio dos hóspedes por parte dos atendentes. Prass et 

al. (2010) ressaltaram que cada momento de contato com cliente é uma 

oportunidade para que a empresa se aproxime do mesmo a busque entender as 

necessidades e desejos desse consumidor. 

Outro ponto a ser destacado é a ausência de quaisquer queixas por parte 

dos hóspedes durante o período de realização da presente pesquisa. Nesse 

contexto, a figura 2 apresenta o Procedimento Operacional Padronizado 

referente ao atendimento ao cliente do restaurante em questão, que teve como 

objetivo otimizar esse processo. 
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Figura 3 – Procedimento Operacional Padronizado para o atendimento ao cliente 

do restaurante. 

(Identificação do meio de hospedagem)  

Estabelecido em: 

 

Revisado em:  

 

Data da Revisão: 

 

Identificação da tarefa: Atendimento ao 

cliente 

 

Funcionários responsáveis: Garçons 

 

Materiais necessários: 

 Bloco para anotação; 
 Caneta; 
 Cardápio atualizado; 
 Bandejas; 

Atividades 

 Receber o cliente com cortesia e educação; 
 Chamar o cliente pelo nome; 
 Sorrir em momentos oportunos; 
 Acatar o pedido do hóspede; 
 Saber informações básicas sobre os itens do cardápio; 
 Avisar o tempo médio de preparo dos alimentos; 
 Perguntar ao cliente em qual ponto deseja que sejam servidos pratos como carnes 

e peixes; 
 Servir os pratos de maneira delicada e cordial; 

Cuidados adicionais 

 Verificar se o cliente deseja itens adicionais ao prato solicitado (como molhos e 
guarnições); 

 Sugerir pratos específicos para crianças; 
 Estar atendo aos pedidos de pratos que contenham matérias primas alergênicas.  

Resultados esperados 

 Satisfação plena do cliente com relação ao serviço oferecido 
 

Possíveis ações corretivas 

 Em caso de reclamações dos clientes deve-se manter a calma e escutar o indivíduo 
com máxima atenção; 

 Caso a reclamação seja sobre o alimento ou a bebida realizar a troca imediata do 
pedido, listando o caso no livro de ocorrências;  

 Em caso o cliente ficar demasiadamente irritado, comunicar a gerência. 

Aprovação 

 

Gerente:_________________________ Sub Gerente_______________________ 
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5.4.3 POP para serviço de bebidas 

Não existia um conjunto de procedimentos específicos para o serviço das 

bebidas, somente certas ações isoladas como a técnica de checar a bebida junto 

aos hóspedes antes de ser servida, evitando erros por troca de matéria prima.  

Por conta da referida ausência, foi elaborado um Procedimento 

Operacional Padronizado para o serviço de bebidas do restaurante (Figura 4), 

considerando a necessidade de organizar melhor os processos que envolvem 

tanto a elaboração quanto a entrega técnica das bebidas desse estabelecimento, 

especialmente no que tange à ausência de fichas técnicas de preparação 

culinária, importantes elementos de gestão para controlar custos e padronizar as 

técnicas de preparo e apresentação de comidas e bebidas (DOMENE, 2011). 

Palacio e Theis (2015) comentaram que os garçons devem se preocupar 

em levar até os clientes os alimentos e bebidas em perfeitas condições de uso, 

serviço que inclui ainda itens como copos e gelo. 

 

Figura 4 – Procedimento Operacional Padronizado para o serviço de bebidas do 

restaurante. 

(Identificação do meio de hospedagem)  

Estabelecido em: 

 

Revisado em:  

 

Data da Revisão: 

 

Identificação da tarefa: Serviço de bebidas 

 

Funcionários responsáveis: Garçons 

 

Materiais necessários: 

 Copos diversos (vinhos, espumantes, cervejas, coquetéis, refrigerantes, etc); 
 Canudos; 
 Guardanapos; 
 Gelo; 
 Baldes; 
 Pinças e pás para pegar o gelo, 
 Liquidificador; 
 Bandejas; 
 Frutas cortadas e higienizadas; 
 Sucos de frutas; 
 Vasilhas limpas para colocar as frutas; 
 Produtos lácteos (creme de leite e leite condensado) e leite de coco; 
 Condimentos (sal, pimenta, açúcar, canela, cravo); 
 Elementos de decoração.  
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Atividades 

 Servir cervejas, vinhos, espumantes, refrigerantes e coquetéis em copos 
adequados; 

 Confirmar com o cliente a necessidade de itens como canudo, gelo e limão; 
 Verificar a necessidade de balde de gelo para bebidas como cervejas, espumantes 

e vinhos brancos; 
 Seguir a ficha técnica de preparação culinária para elaborar os coquetéis; 
 Fazer sucos e coquetéis sempre que possível na mesma hora de servir; 
 Cortar as frutas em tábuas adequadas evitando a contaminação cruzada; 
 Pegar o gelo sempre com a pinça ou a pá de gelo e nunca com a mãos; 
 Sugerir comidas para acompanhar as bebidas. 

 

Cuidados adicionais 

 Verificar a temperatura das bebidas antes de servir; 
 Checar a validade das mesmas sempre que possível; 
 No serviço de vinhos tranquilos ou espumantes atentar especialmente ao à 

apresentação e abertura das garrafas; 
 Sempre servir em taças previamente limpas e polidas; 
 Checar a temperatura da geladeira e da câmara frigorífica. 

Resultados esperados 

 Serviço de bebidas servidas na temperatura adequada; 
 Bebidas servidas em até 5 minutos após feito o pedido pelo hóspede. 

Possíveis ações corretivas 

 Caso haja reclamação por parte cliente é mais aconselhável trocar a bebida; 
 Caso a temperatura da câmara frigorífica ou da geladeira estiverem com algum 

problema, comunicar imediatamente à gerência. 

Aprovação 

 

Gerente:_________________________ Sub Gerente_______________________ 

 

5.4.4 Considerações adicionais sobre a importância dos POP em food 

service 

Os POPs são documentos de fundamental importância para a definição 

de processos a serem executados buscando sempre o melhor padrão de 

qualidade possível. Segundo Zanette (2010) o Procedimento Operacional 

Padronizado não é um documento de caráter universal devendo ser adaptado 

as necessidades de cada meio de hospedagem. 

Castelli (2016), em trabalho que aborda especificamente as rotinas em 

serviços de alimentação, comentou que o mesmo trabalho executado por 

diferentes pessoas poderá gerar diferentes resultados, logo é necessário definir 
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um processo comum para todos os funcionários que executam determinada 

tarefa no sentido de buscar a otimização do tempo e dos recursos disponíveis. 

Com relação aos custos, estabelecer padrões de produtividade e 

desempenho é fundamental para que a empresa hoteleira minimize o custo de 

suas operações e aumentem a sua lucratividade. Devem ser respeitadas as 

características do estabelecimento para estabelecer tarefas que possam ser 

executadas pelos colaboradores em tempo hábil (NIMEMEIER; KAVANAUGH, 

2003), sem comprometer a qualidade do serviço. 

Adicionalmente Castelli (2016) citou que existem maneiras melhores que 

outras de se executar um trabalho, logo cabe ao gestor realizar um trabalho 

conjunto com aqueles que executam a tarefa (da parte operacional) buscar a 

melhor forma de executar o serviço. Por conseguinte, quando a melhor forma de 

se executar o trabalho for encontrada a mesma deve servir como um POP. 

Cabe destacar que, após a implementação dos POP, é necessário checar 

se os mesmos estão sendo corretamente executados pelos funcionários 

responsáveis, com vistas sanar eventuais problemas. Esse tipo de ação pode 

ser realizada a partir do Ciclo PDCA, uma ferramenta de grande utilidade para 

gerenciar processos com objetivo de melhorá-los continuamente, uma vez que 

está baseada nas seguintes ações: planejar, executar, controlar e, caso 

necessário, agir corretivamente (COSTA, GASPAROTTO; 2016). Além disso, 

com a checagem também é possível observar possíveis pontos que podem ser 

otimizados, sempre visando à qualidade total. 

 

6.  CONCLUSÕES 

 O restaurante hoteleiro pesquisado apresentou rotinas de atendimento ao 

cliente satisfatórias, entretanto, foram detectados alguns pontos no atendimento 

que podem ser melhorados, sendo a utilização do Plano de Ação 5W1H uma 

possível estratégia para essa finalidade. A lacunas no serviço detectadas com a 

aplicação do checklist mostram não apenas a necessidade de utilizar 

ferramentas para aprimorar a qualidade do atendimento, mas também melhorar 

questões relativas à organização e higienização do ambiente de trabalho.  

Outro ponto que demanda maior atenção por parte do gestor do 

estabelecimento é a manipulação correta de alimentos e bebidas, evitando a 

possível contaminação por microrganismos e por consequência possíveis danos 
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causados à saúde dos comensais. Nesse contexto, espera-se que com a 

implementação das atividades propostas com o Plano de Ação essas falhas 

sejam sanadas, e que também seja possível ampliar as perspectivas de lucro do 

meio de hospedagem. 

A padronização nos serviços na área de food service é um desafio para 

os gestores pela necessidade de oferecer qualidade aliada à personalização dos 

mesmos. Nesse sentido, os Procedimentos Operacionais Padronizados são 

ferramentas indispensáveis, porque orientam os funcionários sobre o 

desenvolvimento correto das atividades laborais.  

Com base na avaliação realizada durante a pesquisa foram elaborados 

três POPs para o restaurante em questão, que têm como objetivo geral otimizar 

alguns processos desse estabelecimento envolvendo o atendimento ao cliente. 

Cabe destacar que nenhum dos POPs demanda gastos elevados para sua 

implementação, o que pode facilitar a execução desses procedimentos. 
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