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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O tema principal deste trabalho é o atendimento ao cliente nos serviços comerciais. O 

atendimento é, hoje em dia, uma das características que pode decidir o regresso e a satisfação dos 

clientes (Alge et al., 2002). Apesar de este ser um tema relativamente pouco estudado em 

Comunicação, autores como Jain & Gupta (2004), Gagliano & Hathcote (1994) e Patrício e outros 

(2006) pensam ser este um tópico fundamental. Inclusive, Walz e outros (2010, 2012) argumentam 

que a Comunicação é o elemento fundamental das trocas relacionais e tem um papel fundamental na 

redução da incerteza, bem como na construção de um compromisso afetivo no contexto de retalho – 

o que é especialmente útil no setor dos serviços, dada a sua natureza intangível. No entanto, a 

Comunicação pode ter diferentes efeitos na satisfação ou compromisso dos clientes, dependendo dos 

aspetos internos da organização ou do ambiente em que se insere (Celuch et al., 2012). 

Partindo da pergunta “qual a importância da comunicação para um “bom atendimento ao 

cliente” nos serviços comerciais?”, pretende-se definir e debater as características de um bom 

atendimento ao cliente, e compreender a importância dos processos de comunicação estabelecidos 

durante o atendimento para a satisfação e o regresso do cliente. Optou-se por centrar a pesquisa em 

cafés, por serem estabelecimentos comerciais de frequência quotidiana por grande parte da 

população, de fácil acesso à investigação, mas com formatos e modalidades de atendimento muito 

variados, cuja riqueza importará explorar. O alcance destes objetivos apoiou-se na observação 

interna e externa de diferentes tipos de café, bem como em entrevistas aprofundadas e inquéritos a 

consumidores de cafés. Interessará particularmente averiguar os contrastes entre cafés 

multinacionais, com procedimentos de atendimento planeados, estandardizados e orientados para a 

eficácia, e os cafés locais, cujo atendimento se pauta por maior heterogeneidade, imprevisibilidade e 

espontaneidade. De entre os cafés locais, também se pretende comparar estabelecimentos urbanos 

de elevada rotação com estabelecimentos suburbanos e mesmo rurais, por se acreditar que o seu 

contexto geográfico e cultural influencia a forma como o atendimento é praticado. 

A motivação para fazer este estudo surgiu após o trabalho realizado em grupo no âmbito das 

unidades curriculares de Pesquisa de Marketing e Marketing, no 2º ano de Ciências da Comunicação, 

em que o grupo analisou uma conhecida marca destinada ao mercado infantil. Nesse trabalho, foram 

avaliados, entre outros aspetos, o atendimento em loja e desempenho das funcionárias em várias 

lojas da marca, tendo o grupo chegado à conclusão que o atendimento era sofrível e pouco 

personalizado. Então, a curiosidade instalou-se: que características deve ter um bom atendimento em 

loja? É a esta curiosidade que este estudo pretende responder. 

As conceções de Marketing e Comunicação evoluíram ao longo do tempo, passando-se de 

uma ótica focada na venda do produto para uma ótica focada no relacionamento a longo prazo com o 

cliente, com o intuito de melhorar o atendimento ao cliente e assegurar a sua satisfação (Antunes & 

Rita, 2008). A Comunicação enquanto componente de Marketing, procura atingir todos os 

intervenientes no mercado através de variadas estratégias, das quais se destaca o relacionamento 

com o cliente, ou Customer Relationship Management (CRM), cuja aplicação resulta de uma 
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Comunicação Organizacional que oriente os pontos de vista internos face a objetivos externos 

(Sebastião, 2009, p.28) 

Sendo o conceito de satisfação do cliente difícil de definir e havendo uma necessidade cada 

vez maior de avaliar o atendimento ao cliente, vários autores basearam-se no trabalho de 

Parasuraman, Zeithmal & Berry (1985) – o modelo SERVQUAL – para criarem os seus próprios 

modelos ou aplicarem o original às suas pesquisas, tendo em atenção que estes modelos podem ser 

discutidos consoante o contexto atual do país que esteja a ser considerado pelos investigadores, 

embora as investigações estejam altamente voltadas para o contexto ocidental. 

O trabalho está dividido em três capítulos: o capítulo metodológico, em que é descrita, 

justificada e pormenorizadamente, a metodologia utilizada neste estudo; o capítulo teórico, no qual é 

feita uma revisão literária sobre o Marketing Relacional e os modelos de avaliação de atendimento ao 

cliente na área dos serviços, juntamente com a operacionalização dos conceitos-chave, e o capítulo 

prático, onde são analisados e discutidos os resultados deste estudo. 

11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

A pergunta de partida deste estudo é: qual a importância da comunicação para um “bom 

atendimento” nos serviços comerciais?. Um bom atendimento ao cliente pode ter diferentes 

conceções na ótica da organização e na ótica do cliente e, já que o cliente é o objeto principal da 

organização, é a ótica deste que deve ser levada em consideração. Por isso, optou-se por incidir o 

estudo na ótica do cliente, descobrindo o que este valoriza quando é atendido num estabelecimento. 

 

Seguindo esta ordem de pensamento, os objetivos específicos do estudo são: 

1. Definir e debater as características de um bom atendimento ao cliente nos serviços 

comerciais, considerando tanto os critérios apresentados pela literatura científica como pelos 

próprios consumidores; 

2. Compreender especificamente a importância dos processos de comunicação estabelecidos 

durante o atendimento para a satisfação e regresso do cliente; 

3. Analisar casos de atendimento nos serviços comerciais, particularmente em cafés, na área da 

Grande Lisboa e Vale do Tejo; 

4. Identificar pontos fortes e fracos do atendimento observado e sugerir melhorias, 

particularmente de comunicação. 

 

Os cafés escolhidos para levar a cabo esta investigação foram: 

 De aldeia: O “café da Filomena” e o “Café da São”, ambos localizados em Cabanas de 

Torres, Alenquer (Anexo 1).  

Por se localizarem numa aldeia, caracterizam-se pelo ambiente familiar e de proximidade 

entre as pessoas. O primeiro café é frequentado essencialmente por indivíduos do sexo masculino e 

apresentar aspetos típicos de uma taberna, já que não se modernizou. O segundo café, apesar de 
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integrado no mesmo ambiente, é mais atual, apesar de familiar, e possui fabrico próprio de pastelaria. 

Ambos são de fácil acesso à investigação, tendo em conta o conhecimento prévio da localidade.  

 De subúrbio: O “Pé-de-Café” e “O Nosso”, popularmente chamado, localizados em Agualva, 

Sintra (Anexo 1). 

Por se localizarem num subúrbio, definem-se por uma menor familiaridade, apesar de existir 

proximidade a clientes habituais. O primeiro café distingue-se pela modernidade e pela variedade de 

oferta, já que, além dos produtos habituais, serve refeições completas e é permitida a permanência 

no estabelecimento sem qualquer imposição de consumo. No segundo café existe uma sala de jogos 

na cave onde é permitido fumar, sendo um café mais “bairrista”. Ambos são de fácil acesso à 

investigação, tendo em conta a permanência na localidade. 

 Com uma elevada rotação de clientes: “Starbucks”, localizado no Rossio, Lisboa, e “A 

Mexicana”, localizado na Praça de Londres, Lisboa (Anexo 1). 

Por se localizarem no centro da cidade, possuem uma elevada rotação de clientes, não 

permitindo facilmente a proximidade e familiaridade entre clientes e empregados. O primeiro 

estabelecimento caracteriza-se por ser uma marca conhecida internacionalmente, pela variedade e 

diferenciação da oferta, bem como pela homogeneidade do atendimento. O segundo café é nacional 

e histórico e, por isso, reconhecido. Ambos são de fácil acesso à investigação, tendo em conta a 

proximidade da investigadora à localidade. 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é fundamentalmente qualitativa, embora com uma 

componente quantitativa complementar. 

Em primeiro lugar, foi redigida uma lista de itens que permitam caracterizar e avaliar um bom 

atendimento, através de pesquisa documental – neste caso, teses de mestrado e artigos científicos 

relacionados com Marketing Relacional e os modelos SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, 1988) e 

SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992, 1994) – que possa, posteriormente, ser aplicada quantitativa e 

qualitativamente. 

Seguidamente foram feitas entrevistas exploratórias, entre 16 e 19 de Dezembro de 2013, a 

17 pessoas – entre os 20 e os 55 anos de idade, 11 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com o 

objetivo de obter diferentes perspetivas sobre as preferências dos clientes no que se refere ao 

estabelecimento e ao atendimento e relação com o funcionário. O guião da entrevista (que pode ser 

consultado no anexo 2, juntamente com as entrevistas completas) integra duas perguntas: “o que 

mais gosta num café?” e “e especificamente no atendimento/relação com os funcionários?” de modo 

a perceber que características mais se destacavam. Construiu-se uma tabela para facilitar a perceção 

dos resultados e orientar a construção do questionário, que pode ser consultada no capítulo 3. 

Em termos qualitativos foi utilizada a observação direta, interna e externa, aos cafés 

mencionados, entre 10 de Janeiro e 21 de Fevereiro de 2014, com o intuito de observar o espaço e 

ambiente de loja e, sobretudo, o atendimento ao cliente. Interessou observar diferentes tipos de café 

e perceber que características se destacaram em cada um deles, prestando especial atenção à 

postura e comunicação interpessoal dos funcionários com os clientes (se são amistosos e 
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sorridentes, qual o modo de cumprimento, e de tratamento dos clientes, qual o grau de formalidade e 

informalidade e que tipo de conversa é estabelecida entre funcionários e clientes). 

Identificaram-se as características principais dos cafés relativas à variável do atendimento, 

mas também de espaço e decoração. Isto porque nem todos os clientes percecionam o ambiente de 

loja da mesma maneira, observando de imediato as que consideram ser as qualidades do espaço. 

Estas perceções podem afetar a informação que a pessoa recolhe e também o seu estado emocional, 

gerando diferentes efeitos no comportamento de compra e, consequentemente, na satisfação do 

cliente: criação de atenção, destacando-se da concorrência através de determinada característica, 

seja uma cor, um som ou um cheiro; criação de uma mensagem, em que o funcionário demonstra 

preocupação com o cliente; criação de emoções, através de música, cores e texturas presentes na 

loja, bem como da disposição do estabelecimento (Mohan et al., no prelo). As observações sobre os 

diversos cafés visaram o Ambiente, a Decoração, a Oferta e o Atendimento. Para efeitos deste 

estudo foi analisada a tabela do Atendimento no capítulo 3, enquanto as restantes podem ser 

consultadas no anexo 3. 

Foi realizado também um inquérito online e impresso por questionário (dada a maior 

facilidade em recolher informação sobre um grande número de indivíduos, bem como de análise e 

sistematização dos resultados), constituído por 20 questões sobre as características mais valorizadas 

no atendimento ao cliente, sendo o objetivo perceber, no geral, que características são mais 

valorizadas e mais capazes de gerar satisfação no cliente. O inquérito online foi feito através da 

aplicação Google Docs, e distribuído na rede social Facebook não só pela facilidade de obtenção de 

respostas e pela maior abrangência de inquiridos, mas também por ser mais fácil chegar à camada 

mais jovem da população. A pedido da investigadora, uma pessoa próxima distribui os questionários 

ao total de empregados da empresa onde trabalha, já que estes possuem um perfil profissional e 

habilitacional diversificado, bem como pertencem a uma geração mais madura. Obtiveram-se 20 

respostas. Assim, estudou-se o intervalo de idades entre os 20 e os 70 anos, de modo a comparar 

pontos de vista. A amostra é constituída por 163 casos, 122 inquiridos do sexo feminino e 40 do sexo 

masculino (Anexo 4). De notar que a amostra apresentada é de base não-probabilística, pelo que os 

resultados não poderão ser extrapolados para a população portuguesa. 

Por fim, foram realizadas entrevistas aprofundadas aos consumidores dos diferentes cafés, 

por serem próximas de uma conversa informal (Moreira, 2007), de modo a perceber não só que 

características é que o cliente valoriza no(s) café(s) que frequenta, como o porquê das suas 

preferências. Considerou-se, por isso, que estas entrevistas seriam um complemento importante ao 

inquérito. As entrevistas decorreram na última semana de Maio de 2014, tendo sido entrevistados oito 

indivíduos – quatro jovens (entre os 20 e 21 anos de idade), dois do sexo masculino e dois do sexo 

feminino, e quatro adultos (entre os 41 e 56 anos de idade), dois do sexo masculino e dois do sexo 

feminino. O guião de entrevista pode ser consultado no anexo 6, juntamente com as entrevistas 

completas. Os resultados serão explorados no capítulo 3. 
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22..  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  

Encontramo-nos na era dos serviços, em que, segundo Yuan e outros (2012) mais de 50% do 

PIB dos países desenvolvidos é dedicado à indústria dos serviços e o desenvolvimento dos serviços 

se tornou uma tendência económica global. De acordo com o The World Factbook, o Produto Interno 

Bruto (PIB) de Portugal relativo ao setor terciário situava-se, em 2012, na percentagem de 76,3%, o 

que leva a afirmar que estamos numa era em que os serviços representam um papel cada vez mais 

central na sociedade contemporânea. Nas democracias mundiais atuais, em que o mercado se 

caracteriza pelo livre acesso, a concorrência apresenta-se como o fator que mais influencia a 

evolução dos seus intervenientes (Freitas & Santos, 2009). Neste âmbito, as empresas sentem, cada 

vez mais, a necessidade de se diferenciarem umas das outras. 

Fruto de alterações socioculturais, político-legais, económicas, tecnológicas e ecológicas, o 

pensamento estratégico de marketing tem evoluído de forma substancial e as prioridades das 

empresas têm sido alvo de uma profunda mudança. Enquanto, inicialmente, as empresas eram 

orientadas para a produção massificada e a transação, hoje em dia são orientadas na ótica do 

relacionamento com o cliente e customização (Antunes & Rita, 2008; Carneiro, Simões & Filipe, 

2013). Como tal, a American Marketing Association define atualmente marketing como “a atividade, o 

conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que 

tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo”. As empresas vão 

abandonando a ótica assente na produção massificada e na transação, procurando tornar-se 

exclusivas, na perspetiva do cliente, ao apostarem em estratégias de proximidade, nas quais se 

enfatiza a criação de relações comerciais/económicas, estáveis e duradouras. Ou seja, a criação de 

valor está em atender às expetativas e à satisfação do cliente (Yu & Fang, 2009, p. 1273). A perceção 

que o cliente tem da empresa está intimamente associada à forma como esta o trata. Partindo deste 

pressuposto, quanto maior for a personalização levada a cabo pela empresa, maior será o valor dado 

pelo cliente. Bem como, se o cliente não obtiver os benefícios que procura, ou se o produto/serviço 

não corresponder às suas expetativas, dificilmente manterá relações com a empresa. 

De acordo com Alge e outros (2002, p. 468), 90% das decisões de tornar a comprar são 

altamente influenciadas pela qualidade dos serviços prestados. Os modelos de avaliação de serviços 

ganharam proeminência a partir dos trabalhos de Parasuraman, Zeithmal & Berry (1985, 1988) que 

criaram a escala SERVQUAL – bem como de Cronin & Taylor (1992, 1994) que se basearam no 

modelo anterior para criar a escala SERVPERF – relativos à qualidade do serviço na ótica do cliente, 

e têm sido longamente citados em estudos de outros autores, que se baseiam na sua escala para os 

seus estudos ou para criarem a sua própria medida de avaliação. Estes modelos serão desenvolvidos 

adiante. 

É importante referir que, apesar desta tendência, e do volume da pesquisa em serviços de 

retalho ser considerável, a maioria dos estudos está concentrada nas economias dos países 

desenvolvidos, mas que, no entanto, estes modelos são suscetíveis de ser aplicados e discutidos 

consoante o contexto atual de determinado país. Estes modelos também não têm realçado a 

importância da comunicação, embora esta seja importante, já que, segundo Walz e outros (2010, 

2012) é o elemento fundamental das trocas relacionais e detém um papel fundamental na redução da 
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incerteza, bem como na construção de um compromisso afetivo, no setor dos serviços e no contexto 

de retalho, reforçando a importância do tipo de conversa que é efetuada entre funcionários e clientes 

que pode gerar satisfação no cliente e intenções de retorno, bem como um word of mouth positivo em 

torno do estabelecimento, isto é, conteúdos que são comentados em sistema de passa-a-palavra e 

que podem tornar-se virais com a ajuda das redes sociais digitais (Sebastião, 2012). 

Os conceitos relevantes para o presente trabalho, a definir adiante, são os seguintes: produto 

e serviço, marketing relacional e marketing interno, avaliação de qualidade de serviço, satisfação do 

cliente, e comunicação com o cliente.  

É igualmente importante no contexto deste trabalho apresentar uma definição de cliente: 

aquele que tem acesso a um produto ou serviço mediante pagamento, aos quais recorre com 

assiduidade. No entanto, este conceito pode ser usado como sinónimo de utilizador e consumidor, a 

pessoa que beneficia diretamente do produto através da sua utilização, seja para consumo próprio ou 

não (Foa’ & Pereira, 2012). Este consumo é determinado pela procura, que se traduz na quantidade 

de um bem, pelo qual os consumidores estão dispostos a pagar, em função do preço do mesmo 

(Ribeiro, 2012). 

2.1. Produto e Serviço 

Um produto é tudo o que pode ser oferecido, isto é, objetos tangíveis, no mercado com o 

intuito de satisfazer uma necessidade ou um desejo (Foa’ & Pereira, 2012, p.24).  

Os mesmos autores definem serviço como qualquer atividade ou benefício, que se oferece 

num ato de troca, de natureza intangível, mas de consumo imediato, já que não resulta da posse de 

algo, embora possa implicar a aquisição de ferramentas tecnológicas ou produtos físicos em suporte 

ao fornecimento do próprio serviço, como a assistência técnica.  

 

2.2. Marketing Relacional e Marketing Interno  

No contexto deste estudo, interessa definir Marketing Relacional e Marketing Interno. Ambos 

são importantes para o sucesso da organização, já que não só é importante conhecer os clientes e 

manter relações duradouras com os mesmos, como a forma como os empregados são formados é 

determinante para o modo como comunicam e atendem os clientes, tornando-se, assim, práticas 

complementares. 

De acordo com Lindon e outros (2004) o Marketing Relacional vem dar resposta a uma 

necessidade crescente das empresas em satisfazerem as necessidades de clientes cada vez mais 

informados e mais exigentes. Embora o conceito não seja novo, o desenvolvimento das novas 

tecnologias veio permitir às empresas conhecer o comportamento e atitudes dos seus clientes e 

proporcionar-lhes uma experiência individualizada com a organização. Assim, no Marketing 

Relacional, o objetivo é atrair clientes, mas sobretudo em manter os atuais e intensificar as suas 

relações com a organização, com ênfase na visão a longo prazo, na comunicação e aprendizagem 

com cada um dos clientes, sendo a qualidade uma preocupação de todo o pessoal da organização 

(Antunes & Rita, 2008). 
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O Marketing Interno consiste numa prática de marketing voltada para o interior da 

organização, de modo a motivar e treinar os colaboradores para que ajam como um grupo, com o 

intuito de partilhar os objetivos da organização, de criar e promover ideias, projetos e valores úteis à 

organização, que apoiem a tomada de decisões, bem como proporcionar um melhor atendimento e 

satisfação ao cliente (Bambrilla, 2005), sendo importante ter em conta que é o uso de uma 

comunicação bidirecional, isto é, entre funcionários e gerentes e não a comunicação tradicional 

hierarquizada, que motiva os primeiros a serem mais produtivos e a defenderem e perpetuarem os 

objetivos da organização (Talukder, 2012). Este conceito torna-se importante no âmbito do presente 

estudo, que visa os serviços, pois demonstra que os colaboradores de determinada organização são 

a “cara” da mesma, sendo eles que contactam e comunicam com o público e que podem alterar o 

modo como a sua organização é considerada externamente, isto é: um colaborador totalmente 

envolvido e satisfeito na sua organização passa para o exterior uma boa imagem da mesma, fazendo 

com que os consumidores confiem e se sintam seguros, gerando toda uma aura positiva em torno da 

organização. Pode dizer-se que um bom Marketing Interno é o começo de um bom relacionamento 

com os clientes. 

 

2.3. Avaliação de qualidade de serviço – SERVQUAL e SERVPERF 

O tema da avaliação da qualidade de serviço atraiu uma vasta atenção quer académica, quer 

prática. Parasuraman, Zeithmal & Berry (1985, 1988) são longamente citados em vários artigos, já 

que foram os primeiros a conceber uma escala de avaliação da qualidade de serviço na ótica do 

cliente, denominada SERVQUAL, adaptável a qualquer organização de serviços. Os autores originais 

caracterizam este modelo como o hiato entre o desempenho do atendimento e as expetativas do 

cliente. Assim, foram definidas cinco dimensões: 1) Tangibilidade, referente à tecnologia existente, 

instalações físicas e aparência dos colaboradores; 2) Fiabilidade, referente à capacidade de executar 

o serviço com segurança e confiança; 3) Disponibilidade, referente à vontade de ajudar os clientes, 

de forma a esclarecer as suas dúvidas; 4) Segurança, que reflete o conhecimento dos colaboradores 

e a sua capacidade de inspirar confiança e segurança ao consumidor; 5) Empatia, referente ao 

cuidado, atenção individualizada que a empresa proporciona ao cliente (Patrício et al., 2006). 

No entanto, autores como Cronin & Taylor (1992) estiveram entre os investigadores que mais 

críticas teceram ao modelo SERVQUAL, considerando-o confuso. Sugeriram, então que, a 

componente expetativa fosse descartada e se considerasse, ao invés, a componente desempenho, 

percecionada pelos clientes, surgindo, assim, o modelo SERVPERF, uma variante da escala anterior, 

que com o tempo, tem ganho o apoio de outros investigadores (Jain & Gupta, 2004), já que difere do 

modelo SERVQUAL ao tentar dar uma maior ênfase à ótica do consumidor.  

Vários autores têm adotado os modelos SERVQUAL e SERVPERF na sua totalidade, mas o 

mais comum é basearem-se nas suas dimensões para fazerem os seus estudos e/ou criarem o seu 

próprio sistema de avaliação. No caso deste estudo, as dimensões dos modelos SERVQUAL e 

SERVPERF serão uma base, à qual se vão acrescentar ou retirar características, tendo-se, de facto, 

acrescentado a dimensão “satisfação”. 
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2.4. Satisfação do Cliente 

Shemwell, Yavas & Bilgin (1998) definem satisfação como uma combinação da componente 

afetiva, do hemisfério cerebral direito, baseada nos sentimentos e de uma componente objetiva e 

avaliativa, do hemisfério cerebral esquerdo, baseada na cognição, embora alguns investigadores 

afirmem que a componente afetiva é mais importante que a cognitiva. 

Oh (1999) afirma que os clientes formam a sua satisfação com um produto ou serviço como 

resultado de comparações subjetivas/diretas entre as suas expetativas e as suas perceções, sendo 

uma função direta de inconformação subjetiva. Na sua tese, Inês (2011) concluiu que a satisfação do 

cliente passa por perceber e identificar as suas necessidades, que mudam e se transformam de dia 

para dia. Afirma, ainda, que os principais fatores que afetam a satisfação do cliente são a qualidade 

percebida de serviço, a qualidade percebida do produto e a imagem da marca. 

Embora seja, notoriamente, uma consequência do Marketing Interno, do qual se destaca a 

Comunicação Interna nas organizações – que valoriza os colaboradores, transmitindo, assim, uma 

boa imagem da marca para o exterior, e um bom atendimento ao cliente – não é um conceito de fácil 

definição, já que também é preciso ter em conta que, com o maior fluxo de informação disponível, 

devido às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), os clientes se tornaram mais sofisticados 

e críticos, o que torna necessários às empresas criarem relações estáveis e duradouras com os 

mesmos. Salienta-se, no entanto, a conclusão comum aos vários autores: o papel fundamental que a 

satisfação do cliente tem no sucesso de uma empresa. 

2.5 Comunicação com o Cliente 

A Comunicação é o elemento fundamental e desencadeador da interação social e das trocas 

relacionais, pois é preciso mais do que um indivíduo para se estabelecer comunicação, e detém um 

papel fundamental na redução da incerteza, o que é especialmente útil no setor dos serviços dada a 

sua natureza intangível, bem como na construção de um compromisso afetivo no contexto do retalho 

(Walz et al., 2010, 2012; Sebastião, 2009). No entanto, a Comunicação pode ter diferentes efeitos na 

satisfação ou compromisso dos clientes, dependendo dos aspetos internos da organização ou do 

ambiente em que se insere (Celuch et al., 2012). 

A Comunicação Organizacional ocorre dentro de uma estrutura ou grupo coerente, visando 

um objetivo comum, e permite a troca de pontos de vista internos e a sua orientação face a objetivos 

externos, com regras para evitar a desordem e os conflitos de grupos (Sebastião, 2009). É 

particularmente importante pois forma os colaboradores da organização, através de uma 

comunicação bidirecional, entre funcionários e gerentes, motivando os primeiros a serem mais 

produtivos e a defenderem e perpetuarem os objetivos da organização (Talukder, 2012), o que gera, 

no contacto com os clientes, um word of mouth positivo em torno da organização. Também a 

Comunicação Comercial, centrada nas características objetivas do produto/serviço e do alcance da 

marca definido pelo seu posicionamento é determinante para que os clientes estejam informados, de 

modo a criar intenções de compra e satisfação (Sebastião, 2009). 

De acordo com Ribeiro & Rodrigues (2012), outras técnicas de relacionamento e 

comunicação com o cliente são a venda direta, vulgarmente conhecida como venda porta-a-porta, 
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que prima pelo contacto direto com o cliente e o conhecimento dos seus gostos e hábitos de compra, 

e a força de vendas que se caracteriza por um conjunto de pessoas da organização que, preparando 

materiais demonstrativos, tem por função vender o produto, através de contacto direto com os 

clientes e potenciais clientes (Sebastião, 2009; Ribeiro et al., 2012). 

Talukder (2012) argumenta que, a capacidade mais importante para construir e fortalecer 

relações positivas é a habilidade de comunicar com o outro de modo a aumentar sentimentos de 

confiança, abertura e apoio. É este tipo de comunicação que leva a que os clientes se sintam 

emocionalmente comprometidos com a organização e que confiem nos seus serviços, o que leva a 

um comportamento exclusivo, isto é, intenções de retorno, fidelidade e satisfação, bem como o facto 

de o cliente recomendar determinada organização suporta os esforços de marketing feitos pela 

mesma (Walz & Celuch, 2010). 

 

33..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS    

Realizadas as entrevistas exploratórias, a observação direta, o inquérito online e impresso, e 

as entrevistas aprofundadas, tal como referido no capítulo 1, foram obtidos os resultados constantes 

nos pontos seguintes. 

3.1. Entrevistas Exploratórias 

Tabela 1 - Resultados das Entrevistas Exploratórias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ambiente 

 Familiar, tranquilo, sereno 

 Limpo, organizado, confortável e 
acolhedor 

 Música calma, volume baixo 

 Tipo de clientes 
Decoração 

 Simples, de cores claras, boa 
apresentação 

 Espaço entre mesas, para poder 
conversar 

 Esplanada 
Oferta 

 Produtos caseiros, pastelaria 
fresca, café bem 
tirado/aromático; qualidade; bom 
aspeto; variedade 

Localização 

 Fácil acesso 

 Paisagem envolvente/local típico 
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Atendimento 

Categorias 
Cafés 

Sub-categorias 
Pé de Café 
Jan. 2014 

O Nosso Café 
Fev. 2014 

Café da 
Filomena Fev. 

2014 

Café da São 
Fev. 2014 

Starbucks 
Rossio 

Fev. 2014 

A Mexicana 
Fev. 2014 

Funcionários 

Aspeto Cuidado Descuidado Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado 

Farda Farda + avental Roupa normal Roupa normal Avental Farda + avental Farda + avental 

Cumprimento 
À entrada & à 

mesa 
Não 

cumprimentam 
Não 

cumprimentam 
À entrada Ao balcão 

Não 
cumprimentam 

Sorriso Sorridentes 
Pouco 

sorridentes 
Carrancudos Sorridentes Sorridentes Carrancudos 

Informações 
Produtos novos 
& promoções 

Não informam Não informam Não informam Não informam Não informam 

Sugestões Produtos Não sugerem Não sugerem Não sugerem Produtos Não sugerem 

Relação com o 
Cliente 

Espaço Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Atenção Muito boa Suficiente Má Muito boa Suficiente Suficiente 

Pedidos 
Retificam & 

adaptam 
  

Conhecem 
pedidos 

habituais 

Acrescentam 
“” 

 

Conversa Algo informal Algo informal Informal Informal Algo informal Formal 

Familiaridade Alguma Alguma Muita Muita Inexistente Inexistente 

 

Ao analisar a tabela com os resultados das entrevistas exploratórias, acima apresentada, foi 

possível chegar a algumas conclusões. 

No âmbito do atendimento, os entrevistados referiram a aparência e postura dos funcionários 

como aspetos importantes. Apesar de todos os entrevistados apontarem a importância do sorriso, do 

cumprimento e do contacto visual por parte dos funcionários, existe alguma polémica em torno do 

relacionamento entre clientes e funcionários: enquanto alguns dos entrevistados defendem que os 

funcionários devem manter relações de proximidade com os clientes e diálogos informais, outros 

apontam que os funcionários devem apenas demonstrar-se disponíveis para conversar com o cliente 

e responder a dúvidas, sem nunca enveredar por assuntos pessoais. 

Os entrevistados enfatizaram ainda a importância do ambiente geral do estabelecimento, 

destacando a necessidade de este ser confortável e limpo, de modo a proporcionar uma permanência 

agradável no estabelecimento (com especial atenção para a predileção por estabelecimentos com 

esplanada) e referiram ainda a necessidade da confeção de produtos caseiros, com bom aspeto e 

variedade. 

 

3.2. Observação Direta 

 

Realizada a observação direta nos diversos cafés, tal como referido no capítulo 1, foi possível 

construir a seguinte tabela, que visa o Atendimento com as categorias “Funcionários” e “Relação com 

o Cliente”. 

 Tabela 2- Resultados da observação direta (atendimento) 
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O Pé de Café tem funcionários de ambos os sexos, entre os 30 e 60 anos, incluindo o patrão. 

Apresentam sempre um aspeto cuidado, usam farda e avental (à excepção do patrão), 

cumprimentam à entrada no estabelecimento e sorriem para os clientes, bem como informam e 

sugerem produtos novos e/ou promoções. Neste estabelecimento, os funcionários anotam o pedido 

aquando da chegada do cliente, mas, se o este não souber o que pedir, dão-lhe espaço para fazer a 

sua escolha calmamente. A partir da entrega do pedido, mantêm-se atentos às mesas, só 

regressando se o cliente fizer sinal. Os funcionários mostram-se sempre disponíveis para adaptar e 

retificar os pedidos, sem custos adicionais. Inclusive, um funcionário alterou várias o peso do pedido 

de um cliente, para se ajustar o mais aproximadamente possível ao valor que este queria pagar. Os 

funcionários mantêm conversas algo informais com os clientes mais habituais, pelo que se nota 

alguma familiaridade no atendimento. Uma das curiosidades deste café é o facto de ser permitido 

estudar sem qualquer consumo obrigatório. 

O Nosso Café tem uma funcionária na casa dos 60 anos, que é a proprietária do 

estabelecimento. Apresenta um aspeto descuidado, envergando um fato de treino pouco limpo. Não 

sorri nem cumprimenta os clientes à entrada no estabelecimento, bem como não informa nem sugere 

produtos novos e/ou promoções. Existe uma certa falta de atenção ao cliente. O atendimento é 

bastante demorado, sendo que a funcionária não se dirige às mesas, tendo o cliente de se dirigir ao 

balcão para efetuar o pedido e, posteriormente, o pagamento. Entre a funcionária e os clientes 

mantém-se conversas de tom informal e familiar, que, aquando do pagamento, são interrompidas 

com “os clientes não podem esperar”. 

 

O Café da Filomena tem apenas uma funcionária que é a filha da proprietária do 

estabelecimento. A funcionária apresenta um aspeto cuidado, envergando roupas normais com um 

aspeto limpo. Não sorri nem cumprimenta os clientes à entrada e não se lhes dirige para anotar o 

pedido, pois estava absorvida com o telmóvel, tendo os clientes de se dirigir ao balcão para pedirem. 

A funcionária, não sendo mal-educada, é pouco interessada e pouco solícita. Esta relação 

descuidada com o cliente presume-se resultante do facto de ser uma localidade pequena com muita 

familiaridade e à-vontade entre os clientes e funcionários. 

No Café da São, os funcionários são o casal proprietário do café e as suas duas filhas, 

embora outros membros da família também ajudem ocasionalmente. Apesar de não usarem farda e 

apenas avental, apresentam sempre um aspeto cuidado e limpo. Cumprimentam sempre à entrada, 

mostrando-se bem-dispostos e sorridentes. Conhecem os pedidos habituais dos clientes, o que torna 

o atendimento rápido; notam também a ausência de clientes habituais, o que pode gerar 

preocupação, dado tratar-se de uma localidade pequena. Perguntam sempre pela família dos 

clientes, gerando conversas familiares e de proximidade, pois conhecem e convivem com os seus 

clientes dentro e fora do estabelecimento. Dada esta proximidade, e pelo facto de os funcionários não 

se coíbirem de dar a sua opinião, geram-se, por vezes, discussões mais acesas no café, de teor 

pessoal ou com conteúdo menos apropriado. 
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71%

4%

19%

30%

8%

59%

2%

7%

Cafés habituais Cafés novos

Pelo menos semanalmente Pelo menos mensalmente
Algumas vezes por ano Menos frequentemente ou nunca

O Starbucks Rossio tem funcionários de ambos os sexos, entre os 20 e os 30 anos. 

Apresentam um aspeto cuidado, envergando fardas idênticas e avental com o símbolo do 

estabelecimento. Cumprimentam os clientes ao balcão (não existe serviço às mesas) com alguma 

boa disposição e perguntam o nome do cliente para constar no pedido. Não informam sobre produtos 

ou promoções, mas sugerem a experimentação de produtos novos. O atendimento é algo demorado, 

mas os funcionários tentam compensar com a boa disposição, escrevendo “” no copo. Apesar desta 

ocorrência e da possibilidade de livre permanência no estabelecimento, não há qualquer tipo de 

interação pós-venda com os clientes, pelo que a aproximação/familiaridade é nula. 

A Mexicana tem apenas funcionários do sexo masculino, entre os 40 e os 50 anos. 

Apresentam um aspeto cuidado, envergando fardas idênticas com colete, camisa branca, calças 

pretas, e avental preto. Não cumprimentam os clientes à entrada no estabelecimento, nem ao chegar 

à mesa e são pouco afáveis e algo carrancudos. Não informam nem sugerem produtos e/ou 

promoções. Não existem aproximação aos clientes, nem conversas informais. No entanto, os 

funcionários conversam e brincam entre si. Trata-se de um atendimento tradicional, pois tem de se 

chamar o funcionário à mesa para efetuar o pagamento antes de abandonar o estabelecimento. 

 

3.3. Inquérito Online e Impresso 

Realizado o inquérito online e impresso tal como referido no capítulo 1, analisou-se os 

resultados, os quais se demonstram nos seguintes gráficos. Procedeu-se à aplicação do teste qui-

quadrado para todos os cruzamentos apresentados, só se mencionando o resultado no caso de o 

teste ser significante. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico 1 - Frequência de visita a cafés 

Base de inquiridos: 163 

Elaboração Própria 
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6%
14%

4% 1%
1%

1%

3%
4%

58%
48%

48%
41%

18%

17%
24%

21%

12%

6% 4%

6%

5%
15% 18%

27%

Anónimo/ Indistinto Conhecido/ emblemático Cadeias portuguesas Cadeias internacionais

Familiar, próxima Impessoal Simpática, afável

Correta, formal Espontânea, "castiça" Profissional, "treinada"

82%

18%

Ambiente informal

Ambiente formal

75%

25%

Pequeno, pacato

Grande, movimentado

22%

78%

Self-service/ Balcão

À mesa

45%

55%

Funcionários discretos

Funcionários ativos, 
conversadores e opinativos

61%

39%

Anónimo, indistinto

Conhecido, emblemático, cadeias 
portuguesas ou internacionais

Tendo em conta o gráfico 1, 71% dos inquiridos prefere frequentar cafés que já conhece, 

dado que os frequenta pelo menos uma vez por semana. Por outro lado, 59% dos inquiridos 

frequenta algumas vezes por ano, cafés novos. Existe, assim, uma preferência pela frequência de 

cafés habituais. 

  

 

Da análise do gráfico 2, pode concluir-se que, aquando da experimentação de cafés, a 

maioria dos inquiridos prefere um café anónimo, informal, pequeno e pacato, com serviço de mesa e 

um atendimento por funcionários ativos, conversadores e opinativos. Contudo, é de salientar, que, 

contrariamente às outras características, não existe uma grande divergência entre a preferência por 

funcionários discretos ou por funcionários ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Preferências na experimentação de cafés  

Gráfico 3 - Relação com o funcionário vs. Tipo de café  

Base de inquiridos: 163 

Elaboração própria 

Base de inquiridos: 163 

Elaboração própria 
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81%

74%

61% 59%

43% 43%
40% 39%

22%
19%

Esquecimento 
do pedido

Ausência de 
tempo e à 

vontade para 

pedir

Falta de 
disponibilidade 

para 

adaptação/            
correção do 

pedido

Ausência de 
cumprimento/ 
agradecimento

Ausência de 
sorriso

Atendimento 
lento

Ausência de 
tratamento 

cordial e 

caloroso

Atitude altiva e 
distante

Ausência de 
atenção à mesa

Atitude 
informal/ 

familiar sem 

conhecer

A partir do gráfico 3, verifica-se que, independentemente do tipo de café, a maioria dos 

inquiridos privilegia uma relação simpática e afável com os funcionários, seguida de uma relação 

correta e formal. O tipo de relação profissional, treinada aparece com maior destaque (27%) nas 

cadeias internacionais, o que se pressupõe que decorra de ser o tipo de atendimento que lhes está 

associado. De notar, ainda, que é num café anónimo/indistinto que 12% dos inquiridos privilegiam o 

atendimento espontâneo e castiço. 

 

 

Como se pode ver no gráfico 4, 81% dos inquiridos elegeram o “esquecimento do pedido” 

como a principal característica de mau atendimento, seguida da “ausência de tempo e à vontade para 

pedir” com 74%, sendo que a característica menos assinalada (19%) foi a “atitude informal/familiar 

sem conhecer”. 

  

Gráfico 4 - Características de mau atendimento assinaladas 

Base de inquiridos: 163 

Elaboração própria 
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50%

17%

36%

64%

28%
30%

63%

37%

20%

60%

80%

49%

Ausência de sorriso = 
mau atendimento

Falta de atenção à mesa 
= mau atendimento

Prefere funcionário 
discreto

Prefere funcionário 
conversador

18 - 25 anos 26 - 45 anos + 46 anos

78%
75%

28%

93%

57%

48%

Sorriso do funcionário Correção e retificação do 
pedido

Ausência de rapidez do 
atendimento

Masculino Feminino

Gráfico 5 - Características do atendimento vs. Sexo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a obtenção destes resultados, realizou-se o teste do qui-quadrado no programa 

estatístico SPSS. Face à inconclusividade do primeiro teste, procedeu-se à recodificação da variável 

“sorriso”, através da agregação das opções “não importante” e “indiferente”, de modo a proporcionar 

uma maior robustez aos resultados. Assim, é possível verificar-se que os inquiridos do sexo feminino 

(93%) dão uma elevada importância ao sorriso por parte do funcionário, bem como 48% considera a 

ausência de rapidez do atendimento como uma causa de mau atendimento. Apesar de 78% dos 

inquiridos do sexo masculino também considerar o sorriso do funcionário como um aspeto importante 

no atendimento, privilegiam de igual modo a correção e retificação do pedido, o que não é tão 

valorizado pelas mulheres.  

Gráfico 6 - Características do funcionário vs. Idade 
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33%

15%

35%

44%

20%
27%

12%
14%

Recomendações dadas Recomendações recebidas

Sempre ou quase sempre Mais de metade das vezes

Menos de metade das vezes Nunca ou quase nunca

Em primeiro lugar, realizou-se o teste do qui-quadrado para todas as variáveis “ausência de 

sorriso”, “falta de atenção à mesa”, “funcionário discreto” e “funcionário conversador”.  

Dado o excesso de opções em que a variável “idade” se apresentava, procedeu-se à 

recodificação da mesma em apenas três, de modo a obter testes mais robustos.  

A relação entre as variáveis “ausência de sorriso” e “falta de atenção à mesa” e a idade 

apresenta-se ténue, pois o valor do qui-quadrado de Pearson (visível nas tabelas 10 e 11 do anexo 4) 

é de 0,022. Este resultado apresentou, ainda, uma limitação derivada do baixo número de casos 

observados, a qual, se verificou também na relação entre as variáveis “funcionário discreto” e 

“funcionário conversador” e idade, apesar da mesma apresentar um valor relevante (0,002) no qui-

quadrado de Pearson (tabela 12 do anexo 4).  

Independentemente destas condicionantes, a relevância dos dados resulta dos cruzamentos, 

já que se conclui que os inquiridos da faixa etária 18-25 preferem um funcionário conversador e 

elegem a ausência de sorriso como a principal causa de mau atendimento. Enquanto, os da faixa 

etária dos +46 prefere um funcionário discreto e elege a falta de atenção à mesa como a principal 

causa de mau atendimento.  

 

 

Gráfico 7 - Recomendações dadas e recebidas sobre cafés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de recomendações de cafés, a maioria dos inquiridos afirma que mais de metade 

das vezes segue as recomendações que lhe são dadas, bem como recomenda aos amigos e 

familiares. É de salientar a existência de uma grande divergência entre os inquiridos que sempre ou 

quase sempre dão recomendações e os que as recebem sempre ou quase sempre. Assim, pode 

concluir-se que é mais frequente recomendar do que receber uma recomendação.  
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No gráfico 8 compara-se os motivos de escolha de cafés com as recomendações dadas e 

recebidas. Os aspetos que os inquiridos mais recomendam e sobre os quais recebem mais 

recomendações são a localização e espaço, oferta e produtos, seguidas do atendimento e 

funcionários. O principal motivo para a escolha de cafés novos é a localização e espaço, enquanto 

nos cafés habituais é o atendimento e funcionários. 

Deduz-se que a localização e o espaço são os principais motivos por que os inquiridos 

seguem as recomendações recebidas no caso de novos cafés. 

 

Gráfico 9 - Frequência de escolhas por recomendação vs. Sexo 

  

  

  

  

  

  

 

Gráfico 8 - Motivos de escolha vs. Recomendações dadas e recebidas  
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A partir do gráfico 9, pode observar-se que 49% dos inquiridos do sexo feminino afirma seguir 

as recomendações recebidas em mais de metade das vezes, enquanto apenas 28% dos inquiridos do 

sexo masculino o fazem. De notar que 30% dos inquiridos do sexo masculino afirma seguir as 

recomendações recebidas em menos de metade das vezes, mas em, contrapartida, 20% dos 

mesmos afirma seguir recomendações sempre ou quase sempre (contra 13% das mulheres).  

Mesmo assim, pode afirmar-se que, neste estudo, as mulheres dão mais importância às 

recomendações do que os homens. Para confirmar esta afirmação calculou-se a média e a mediana 

da relação entre as variáveis “sexo” e “frequência de escolhas por recomendação” (tabela 16 no 

anexo 5) que demonstra que enquanto para o sexo masculino a média e mediana das respostas se 

localiza na opção 3 “menos de metade das vezes”, para o sexo feminino, a média e a mediana das 

respostas localiza-se na opção 2 “mais de metade das vezes”. 

 

 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Os dados do gráfico 10 resultam da recodificação da variável “área de 

formação/trabalho/estudo dos inquiridos” nas quatro opções apresentadas, pois, inicialmente, a lista 

de profissões do inquérito abrangia um maior leque de opções. Este procedimento derivou da 

debilidade do teste qui-quadrado inicial, tendo como objetivo conferir mais robustez aos resultados 

(conferível na tabela 14 do anexo 4). 

O gráfico 10 mostra que a formação do inquirido afeta a sua perceção do atendimento. 

Quanto maior a ligação a Marketing e Comunicação maior a importância dada à marca do 

estabelecimento. 

Gráfico 10 – Tipo de café vs. Área de formação/trabalho/estudo dos inquiridos  

Base de inquiridos: 163 

Elaboração própria 
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Assinalou Não assinalou

Ensino Básico 0,0% 100,0%

Ensino Secundário 49,3% 50,7%

Ensino Superior 30,7% 69,3%

Habilitações literárias

Altivez do funcionário

Tabela 3 - Altivez do funcionário (mau atendimento) vs. Habilitações literárias 

  

 

 

 

 

 

Embora haja apenas um indivíduo com o Ensino Primário, o que condiciona a análise, ainda 

assim parece haver uma tendência para que os indivíduos com menos formação se incomodem mais 

com uma eventual altivez do funcionário (o que poderá ter a ver com a sua própria baixa instrução). 

 

3.4. Entrevistas Aprofundadas  

Para as entrevistas aprofundadas foram selecionados quatro jovens, entre os 20 e 21 anos de 

idade, e quatro adultos, entre os 41 e 56 anos de idade. Em cada faixa etária há dois indivíduos do 

sexo feminino e dois do sexo masculino. 

A maioria dos entrevistados não recebe recomendações com frequência. As poucas 

recomendações que recebem baseiam-se na decoração, na especificidade dos serviços/produtos, na 

localização e no ambiente, sendo também os principais motivos pelos quais os inquiridos recebem 

mais recomendações. De notar que, tal como referido pelos Entrevistados 1 e 4 (Anexo 6), as 

recomendações prendem-se, muitas vezes, com o perfil dos próprios: “como as pessoas sabem que 

sou apreciadora de café, quando encontram algum sítio que tenha bom café, recomendam” 

(Entrevistado 4).  

Os entrevistados mais jovens afirmam receber recomendações frequentemente, direcionadas 

para cafés pertencentes a cadeias internacionais e cafés tradicionais: “recomendam-me espaços 

como o Starbucks, pelo acolhimento e pelo espaço, e cafés como a Brasileira, pelo simbolismo” 

(Entrevistado 7), bem como direcionadas para cafés familiares e próximos da área de residência, 

tendo em vista a reunião com amigos. Não têm por hábito recomendar estabelecimentos, a menos 

que “desperte interesse de voltar” (Entrevistado 6). 

 

Em resposta à pergunta “como seria, para si, o atendimento ideal?”, os entrevistados não 

divergem muito nas suas opiniões, sendo que estas acompanham o que foi dito pelos inquiridos. 

Destacam a simpatia, aliada ao bom humor, a atenção ao pedido, a liberdade de escolha, a eficiência 

e a discrição – um atendimento simpático, engraçado ou até caricato, mas não gosto que andem 

demasiado à minha volta” (Entrevistado 5).  
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Quando questionados sobre as cadeias portuguesas, os entrevistados destacaram o gosto 

pela qualidade, variedade, inovação e identidade. Apenas a Entrevistada 4 referiu a elevada 

movimentação do estabelecimento como aspeto negativo. O Entrevistado 5 afirma, relativamente às 

cadeias portuguesas, “para mim é só mais um café (…), portanto o negativo é não ter nada que me 

faça lá ir de propósito”. 

No que se refere às cadeias internacionais, os entrevistados referiram, essencialmente, 

aspetos negativos, como a má qualidade e o preço dos produtos, a decoração estandardizada e o 

próprio conceito do atendimento: “Não faz o meu estilo, um fulano(a) que não conheço de lado 

nenhum desatar a “berrar” pelo meu nome quando tem o café pronto a servir” (Entrevistada 3). Estes 

aspetos negativos podem estar na base da preferência dos inquiridos por cafés anónimos e 

indistintos, observável no gráfico 2. 

 

Quando questionados acerca da atitude do funcionário, os entrevistados adultos consideram 

que o funcionário deve ser discreto. Consideram o sorriso fundamental ou muito importante, bem 

como a eficiência. Todos referiram que o funcionário deve ter um aspeto cuidado e que o 

cumprimento e o agradecimento por parte do funcionário são sinais importantes de educação. A 

maioria dos entrevistados adultos afirma gostar de sugestões na “dose certa” e “dadas com 

sabedoria”. 

A maioria dos entrevistados jovens prefere um funcionário conversador e simpático, mas não 

demasiado intrometido, dando especial importância ao sorriso. Não fazem qualquer referência ao 

cumprimento e ao agradecimento por parte do funcionário, e consideram que o mesmo deverá ter um 

aspeto limpo e cuidado, mas “não demasiado formal”. Nenhum dos Entrevistados referiu a relevância 

das sugestões por parte do funcionário.  

Esta diferença de opiniões nas duas faixas etárias pode justificar a pouca divergência, 

verificada nos inquéritos, entre a preferência por funcionários discretos ou por funcionários ativos. 

 

Todos os entrevistados adultos preferem um funcionário atento à sua mesa, correto e 

educado, mas formal e distante, o que corrobora os resultados apresentados no gráfico 6. 

Quanto aos entrevistados mais jovens, as opiniões dividem-se. Enquanto os Entrevistados 6 

e 7 preferem um funcionário atento à mesa, “mas não em demasia”, os restantes gostam que os 

deixem em paz. Preferem, assim, um funcionário correto e educado, embora não demasiado formal 

ou distante. As opiniões dos mais jovens divergem dos resultados dos inquéritos, em que a maioria 

dos inquiridos, na faixa etária dos 18-25, prefere um funcionário conversador. 

 

Em resposta à última questão da entrevista, apenas os Entrevistados 2, 4 e 8 contaram 

episódios sobre um funcionário que os marcou: o Entrevistado 2 pela dignidade, educação e 

profissionalismo no atendimento de um cliente analfabeto (mas com muito dinheiro), em que o 

funcionário se fingiu também analfabeto apesar de possuir duas licenciaturas; a Entrevistada 4 pela 

amizade criada com a funcionária face à frequência habitual do estabelecimento, tendo deixado de 
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frequentar o estabelecimento quando soube que a mesma tinha sido morta pelo marido; a 

Entrevistada 8, pela simpatia e familiaridade da funcionária, pois “está sempre com um sorriso, 

lembra-se sempre da minha família”. Os episódios contados pelas duas entrevistadas atrás 

mencionadas, diverge da informação apresentada no gráfico 3, já que privilegiam uma relação 

familiar e próxima nos cafés que frequentam habitualmente. 

44..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

O destaque dado à aparência e postura dos funcionários, nas entrevistas exploratórias, vem 

corroborar a relevância de avaliar estes aspetos no modelo SERVQUAL (Parasuraman, Zeithmal & 

Berry, 1985; 1988), bem como reforça a importância do funcionário no contacto e comunicação com 

os clientes, já que é a “cara” do estabelecimento. 

O sorriso, o cumprimento e o contacto visual, não sendo fatores contemplados nos modelos 

teóricos apresentados, foram referidos por todos os entrevistados como características essenciais 

para um bom atendimento.  

Apesar de a atenção individualizada ser um fator constante do modelo SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithmal & Berry, 1985; 1988), os entrevistados mostraram que, tal como afirma Inês 

(2011), o importante é a qualidade percebida do serviço, já que para alguns os funcionários devem 

manter relações de proximidade e diálogos informais, enquanto, para outros, estes devem apenas 

mostrar-se disponíveis para conversar com o cliente, sem nunca enveredar por assuntos pessoais. 

Os entrevistados enfatizaram também a importância do ambiente geral do estabelecimento, 

com destaque para o conforto e a limpeza, indo ao encontro do que diz Mohan e outros (no prelo) – 

os clientes não percecionam o ambiente de loja da mesma maneira, focando-se automaticamente nas 

que consideram ser as qualidades do espaço. Foi ainda referida a necessidade da existência de 

produtos caseiros, com bom aspeto e variedade, comprovando, tal como referido por Inês (2011), que 

a qualidade percebida do produto é um dos principais fatores que afetam a satisfação do cliente. 

No que toca aos inquéritos, a maioria dos inquiridos demonstrou preferência por cafés 

habituais, corroborando a teoria de Shemwell, Yavas & Bilgin (1998) que a satisfação do cliente parte 

de uma componente afetiva, baseada nos sentimentos. 

Os inquiridos revelaram também preferir cafés anónimos e informais, pequenos e pacatos e 

com serviço de mesa, enfatizando a necessidade atual das empresas de se diferenciarem umas das 

outras, numa ótica do relacionamento com o cliente e customização (Antunes & Rita, 2008; Carneiro, 

Simões & Filipe, 2013). Tal como foi observado nas entrevistas exploratórias, também nos resultados 

dos inquéritos é possível verificar uma grande divergência entre a preferência por funcionários 

discretos ou ativos, sendo que a maioria dos inquiridos privilegia, independentemente do tipo de café, 

uma relação simpática e afável com os funcionários, o que reforça a teoria de Inês (2011) quanto à 

qualidade percebida do serviço – altamente influenciadora da decisão de retorno, segundo Alge e 

outros (2002, p. 468).  

Com exceção dos entrevistados adultos que consideram que as cadeias portuguesas 

apresentam características de inovação e identidade, os entrevistados referiram como aspetos 
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negativos das cadeias portuguesas e internacionais a má qualidade e o preço dos produtos, aliada à 

falta de inovação da oferta, a decoração e o atendimento estandardizados, o que reforça a 

necessidade que as empresas têm de se diferenciar umas das outras, rejeitando a produção 

massificada (Antunes & Rita, 2008; Carneiro, Simões & Filipe, 2013). Contudo, foram identificados 

como aspetos positivos da estandardização das cadeias internacionais a variedade da oferta e a 

vantagem de se manter o mesmo conceito de café em diferentes contextos culturais, pela garantia de 

um estabelecimento já conhecido, sendo que neste caso, o importante é a imagem da marca (Inês, 

2011).  

Os aspetos mais assinalados pelos inquiridos, quanto ao mau atendimento – esquecimento 

de pedido, ausência de tempo e à-vontade para pedir e falta de disponibilidade para adaptar e 

retificar os pedidos –, permitem comprovar a importância do Marketing Interno na formação, 

motivação e treino dos colaboradores de uma organização, no sentido de perpetuarem os objetivos 

da mesma e proporcionarem um melhor atendimento e satisfação ao cliente (Bambrilla, 2005). 

Nas entrevistas aprofundadas, os entrevistados adultos identificaram como características de 

atendimento ideal a simpatia, a atenção ao pedido, a eficiência, a discrição, o respeito e a educação, 

enquanto os entrevistados jovens identificaram a simpatia, aliada ao bom humor, a liberdade de 

escolha e a discrição. Estas opiniões vêm reforçar, tal como acima referido, a ideia de Bambrilla 

(2005) relativa à importância da formação dos colaboradores. 

A maioria dos inquiridos afirma seguir recomendações que lhe são dadas, bem como 

recomendar aos amigos e familiares. Contudo, é mais frequente recomendarem do que receberem 

recomendações. Contrariamente aos cafés novos, cujos principais motivos de recomendação são a 

localização e o espaço, o principal motivo de recomendação de cafés habituais é o atendimento e os 

funcionários. Estes aspetos decorrem do word of mouth gerado por um bom Marketing Interno – 

através de funcionários produtivos e defensores dos objetivos da organização (Talukder, 2012) – e da 

importância da comunicação, sendo que Walz e outros (2010, 2012) reforçam a importância do tipo 

de conversa efetuada entre funcionários e clientes. 

Alguns dos entrevistados lembraram funcionários que os marcaram pela simpatia e 

familiaridade, pela dignidade, educação e profissionalismo do atendimento e pela amizade. 

Demonstra-se assim que a satisfação do cliente se prende com uma componente afetiva, baseada 

nos sentimentos (Shemwell, Yavas, Bilgin, 1998), bem como na habilidade de comunicar de modo a 

aumentar sentimentos de confiança, abertura e apoio, que leva a que os clientes se sintam 

emocionalmente comprometidos com o estabelecimento, gerando intenções de retorno (Talukder, 

2012). 

    



 
     

26 

RREEFFLLEEXXÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

Ao longo deste estudo procurou-se identificar as características de um bom atendimento ao 

cliente, focando a importância da comunicação na relação entre profissionais e consumidores.  

Da literatura inicialmente recolhida, concluiu-se, à partida, que o modelo SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1985, 1988) e a sua variante SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992, 1994) são 

rígidos e não permitem explorar componentes mais específicas que são importantes quer ao nível do 

ambiente de loja, quer nas relações interpessoais, visíveis na tabela com os resultados das 

entrevistas exploratórias: os entrevistados identificaram o cumprimento e o sorriso por parte dos 

funcionários como fatores de valorização, bem como o ambiente e a decoração, de modo a permitir 

uma permanência confortável e agradável no estabelecimento. E, apesar da polémica em torno do 

relacionamento entre clientes e funcionários, existe um consenso entre os entrevistados, no sentido 

em que destacam a importância de o funcionário se demonstrar disponível para conversar com o 

cliente. 

Foi face à referida rigidez que se optou por não basear totalmente o estudo nas componentes 

de ambos os modelos, já que não contemplam a importância da comunicação entre clientes e 

funcionários (destacada nas entrevistas exploratórias), mas adotar uma metodologia qualitativa que 

permite explorar de forma mais livre e flexível as opiniões dos clientes.  

Tal como se pode verificar pelos resultados apresentados na tabela da observação direta, 

dentro da mesma tipologia, os cafés apresentam divergências no atendimento, tendo por base o 

aspeto do funcionário e a relação com o cliente, com especial incidência nos cafés de aldeia e 

subúrbio. Apesar de alguns dos referidos cafés – Café da Filomena e O Nosso Café – apresentarem 

aspetos considerados como de mau atendimento, apresentam uma afluência da clientela derivado da 

familiaridade do atendimento. 

Das respostas obtidas pode concluir-se que existe uma clara preferência por cafés habituais. 

No entanto, no que se refere à experimentação de cafés novos, as preferências vão para cafés 

informais, pequenos e pacatos. No que diz respeito aos funcionários, os resultados mostram existir 

uma ligeira preferência por funcionários ativos, conversadores e opinativos, e uma clara preferência 

por uma relação simpática e afável com o funcionário, embora correta e formal. 

Como fator de mau atendimento foi, essencialmente, apontado o esquecimento do pedido, 

seguida da ausência de tempo e à-vontade para pedir. Conclui-se ainda que os indivíduos de ambos 

os sexos dão a mesma importância ao sorriso por parte do funcionário, sendo que os do sexo 

feminino privilegiam a rapidez do atendimento e os do sexo masculino a correção e retificação do 

pedido. No que se refere a recomendações, conclui-se que é mais frequente recomendar do que 

receber recomendações e que as recomendações recebidas são mais atendíveis nos casos da 

experimentação de novos cafés.  

As entrevistas aprofundadas reforçam os resultados dos inquéritos realizados, permitindo 

concluir que a idade dos clientes influencia a escolha dos fatores caracterizadores de um bom 

atendimento. 

A principal limitação a este estudo prendeu-se com a falta de disponibilidade das pessoas em 

colaborar tanto nos inquéritos, como nas entrevistas, o que perfez uma base de inquiridos menor do 
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que o desejado. Este facto levou a que houvesse testes de relação do qui-quadrado com resultados 

pouco significativos, o que dificultou a ilação de conclusões. 

No entanto, após a realização deste trabalho, considera-se interessante e pertinente estudar 

e avaliar a valorização do atendimento em diferentes contextos geográficos, culturais e sociais, face à 

concentração de estudos em países desenvolvidos no contexto ocidental, já que foi possível 

identificar características que perfazem um bom atendimento na mente dos consumidores, através do 

contacto com indivíduos frequentadores de estabelecimentos comerciais, no sentido de melhorar a 

interação dos funcionários com os clientes. 

Realizar este seminário foi, para a investigadora, o culminar de três anos de estudo, medos e 

inseguranças, em que cresceu e aprendeu muito, académica e pessoalmente. Apesar de uma fase 

inicial de dúvida quanto ao futuro, a investigadora percebeu o seu interesse pela área de Marketing e 

Comunicação, e, com a inestimável ajuda e orientação da Professora Auxiliar Raquel Ribeiro, 

profissional da área, foi-se superando a si própria e aos seus medos, no sentido de realizar um 

trabalho (do qual não se julgava capaz) de que se orgulhasse e mostrasse o seu valor aos outros, 

mas principalmente a si própria. Este trabalho foi, para a investigadora, a confirmação de que com 

perseverança e trabalho tudo se ultrapassa e tudo se consegue. 
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AANNEEXXOOSS  

AANNEEXXOO  11  ––  Fotografias dos cafés analisados 

 

 

Ilustração 1 - Café da São 

 

Ilustração 2 - Café da Filomena 
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Ilustração 3 - A Mexicana 

 

Ilustração 4 - Starbucks Rossio 

 

Ilustração 5 - Pé de Café 
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AANNEEXXOO  22 – Entrevistas exploratórias 

Pergunta 1: O que mais gostas quando vais a um café? 

Pergunta 2: E especificamente em relação ao atendimento/relação com os funcionários? 

 

16 de Dezembro de 2013 

1ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Gosto de sentir um ambiente familiar. Por exemplo, todos os fins-de-semana vou tomar o 

pequeno-almoço ao mesmo café, já conheço quem está por trás do balcão e, portanto, já há 

uma certa cumplicidade. Também gosto de ver que os bolos/pães têm um bom aspeto e que 

tudo está limpo e organizado. 

2. Gosto que os funcionários tenham um sorriso na cara. Gosto de chegar ao café e ter uma 

pequena troca de palavras amistosas com os funcionários. Gosto que saibam o que é usual 

pedir, porque já é costume ir lá. 
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17 de Dezembro de 2013 

2ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Música ambiente, boa decoração e espaço entre mesas para que as pessoas não tenham de 

ouvir as conversas da mesa ao lado. 

2. Atendimento simpático, atencioso, amável. Um sorriso sabe sempre bem. 

3ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Bom ambiente, espaço confortável e música chill out. 

2. Empregados simpáticos e prestáveis. 

4ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. Ambiente tranquilo e sereno. 

2. Que haja aproximação ao cliente, relação “tu cá, tu lá”. 

5ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. A música, o espaço, o tipo de pessoas que frequentam o café habitualmente também são 

fatores importantes, e, obviamente, a oferta. 

2. Simpatia e boa educação dos funcionários. 

6ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Se pode ou não fumar, se tem pastelaria fresca e se tem um ambiente confortável. 

2. Educação e simpatia. Gosto que me atendam bem, mas que não estejam sempre “em cima 

de mim”. 

7ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. Ambiente calmo. Se existir música, que o volume seja baixo e que a música seja calma. Que 

tenham produtos lá feitos. 

2. Simpáticos ao balcão, e que me atendam rápido, odeiam que estejam sempre em cima para 

que saia ou para que consuma. 

8ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. O que mais gosto quando vou a um café é do espaço. Por exemplo, gosto de cafés com uma 

boa esplanada num sítio bonito ou então, de cafés mais fechados mas muito acolhedores. 

Depois interessa-me saber se têm boa comida, bolos e assim. 

2. Gosto de não ter de esperar muito pelo atendimento e que os funcionários sejam simpáticos, 

até que metam um pouco de conversa. Não há nada pior que um funcionário que se nota à 

distância que detesta o seu trabalho e que parece estar a fazer um frete ao atender-nos. 

9ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. O ambiente do estabelecimento. 

2. Para além de serem eficazes e competentes, que demonstrem “brio” por aquilo que fazem. 

10ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. O ambiente. 

2. Gosto de ser bem atendida, que as pessoas sejam educadas e que façam as coisas bem e 

rápido (dentro do tempo que certas coisas demoram a fazer, obviamente). 
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11ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. Gosto do ambiente do café, não só em termos de decoração e disposição do espaço, mas 

também das pessoas que o frequentam, do local onde fica situado, do bom atendimento, 

claro. 

2. Gosto que sejam prestáveis, eficientes e que saibam estabelecer uma boa relação com o 

cliente no sentido de dar uma boa primeira impressão, é sempre bom quando somos 

atendidos com um sorriso na cara e com um pingo de simpatia, faz-nos sempre sentir melhor. 

12ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. O ambiente do café, a qualidade dos produtos e a higiene do estabelecimento. 

2. Simpatia e eficiência. 

13ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. O café ser bom, acessível, com bom ambiente e bom atendimento. 

2. Funcionários educados, simpáticos, sorridentes e com uma boa postura profissional. 

14ª Entrevista – Sexo masculino: 

1. Gosto que o café esteja bem decorado, esplanada obrigatória. 

2. Gosto que os funcionários sejam simpáticos, bem-dispostos, prestáveis e que se demonstrem 

disponíveis a ter um diálogo com os clientes.  

18 de Dezembro de 2013 

15ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Escolho um café em função da qualidade do produto, mas, sobretudo, da imagem que o café 

transmite. Quero com isto dizer que não tenho só em consideração a qualidade do produto 

que estou a consumir, acho que a forma como o café nos atende tem um grande peso na 

minha decisão. 

2. Como referi na questão anterior, o atendimento do estabelecimento tem muito peso na 

escolha do café que frequento. O que considero correto é o funcionário adotar uma postura 

recetiva, dizer ao clientes antes de tudo bom dia/boa tarde e não mostrar uma atitude forçada 

a atender. Acho que todos os clientes gostam de se sentir confortáveis e não ser atendidos 

como se de um favor se tratasse. Como opinião mais pessoal, também gosto que o 

funcionário me informe quando têm um produto novo, por exemplo. 

19 de Dezembro de 2013 

16ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. A primeira coisa que me desperta a atenção quando vou a um café é o ambiente. De 

preferência com uma decoração simples, de cores claras e com boa apresentação. Dou muita 

atenção à secção da pastelaria, posso não comer, mas “deito o olho” para os bolinhos. Se o 

café é bom, de preferência aromático, fico cliente. 

2. Relativamente aos funcionários, gosto de ser atendida por pessoas simpáticas, limpinhas, 

com um sorriso para o cliente, sobretudo que olhem para mim quando estou a fazer o pedido 

e que me respondam quando pergunto alguma coisa. 

17ª Entrevista – Sexo feminino: 

1. Em primeiro lugar, e como sou apreciadora de café, pretendo um bom café e variedade nos 

bolinhos e etc. que o acompanham. Se me servirem café queimado e mal tirado já não volto 
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Ambiente 

Categorias Cafés 
Sub-categorias 

Pé de Café – 10 
Jan. 2014 

Café da Filomena 
– 1 Fev. 2014 

Café da São – 2 
Fev. 2014 

O Nosso Café – 15 
Fev. 2014 

Starbucks Rossio – 
21 Fev. 2014 

A Mexicana – 21 
Fev. 2014 

Iluminação 
Natural Boa Má Muito boa Má Muito boa Suficiente 

Artificial Muito boa Má Muito boa Má Boa Suficiente 

Limpeza e 
organização 

Limpeza Muito boa Má Muito boa Má Muito boa Suficiente 

Organização Muito boa Má Muito boa Má Muito boa Boa 

Barulho 

Humano Adequado Elevado Adequado Adequado Adequado Adequado 

Equipamento(s) 
de som e imagem 

Adequado Elevado Adequado Elevado Adequado Inexistente 

WCs 
Limpeza Muito boa  Muito boa Má Muito boa Suficiente 

Acessibilidade Chave  Abertos Abertos Código Chave 

Clientes 

Sexo Ambos Masculino Ambos Ambos Ambos Ambos 

Idade 
Meia idade + 

jovens 
Meia idade + 

idosos 
Famílias 

Jovens + meia 
idade 

Jovens + meia 
idade 

Meia idade + 
idosos 

Aparência Cuidada Descuidada Algo cuidada Descuidada Cuidado Cuidada 

 

Oferta 

Categorias Cafés 
Sub-categorias 

Pé de Café – 10 
Jan. 2014 

Café da Filomena 
– 1 Fev. 2014 

Café da São – 2 
Fev. 2014 

O Nosso Café – 15 
Fev. 2014 

Starbucks Rossio – 
21 Fev. 2014 

A Mexicana – 21 
Fev. 2014 

Produtos 
distintivos 

 

Bolos, tostas, 
sandes, pastéis de 

nata, chocolate 
quente, batidos 

Jogos à mesa Bolos e pastelaria 

Tostas mistas; 
Snooker & 

matraquilhos; 
Fumar 

Cafés & 
Frappucinos 

Tradição 

Tipo de 
pagamento 

Pré-pagamento  x x  x  

À saída x  x x  x 

Promoções  

17h – bolos & 
salgados; 

Pastéis de nata (4 
p/1,60€ 

     

Extras 
 

Horário 09h – 20h00 08h – 22h 08h – 23h   09h – 00h00 

Consumo 
obrigatório 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Preços Medianos Baixos Medianos Medianos Elevados Elevados 

Refeições Almoço     Almoço + jantar 

 

lá. Depois, gosto de ambientes acolhedores, com espaço para eu poder ter uma boa 

conversa com os amigos enquanto tomo café. Para mim ir ao café tomar um café ao balcão e 

sair não tem muita graça. 

2. Pretendo um serviço rápido e organizado, um funcionário que seja simpático mas sem se 

meter muito em conversas mais particulares. 

 

AANNEEXXOO  33 – Tabelas da observação direta 

 

 

 

Tabela 4 - Observaçao direta (ambiente)  

Tabela 5 - Observação direta (oferta) 
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Decoração 

Categorias Cafés 
Sub-categorias 

Pé de Café – 10 
Jan. 2014 

Café da Filomena 
– 1 Fev. 2014 

Café da São – 2 
Fev. 2014 

O Nosso Café – 15 
Fev. 2014 

Starbucks Rossio – 
21 Fev. 2014 

A Mexicana – 21 
Fev. 2014 

Espaço 

Área 10m2 10m2 16m2 9m2 x 2 25m2 23m2 

Facilidade de 
circulação 

Suficiente Má Boa Má Muito boa Muito boa 

Mobília 

Nº mesas 20 mesas 7 mesas 12 mesas 11 mesas 20 mesas 35 mesas 

Madeira/Metal Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira 

Balcão Alto & longo Alto & curto Alto & longo Alto & curto Alto & longo Alto & longo 

 
Cores 

 
 Azul & madeira Neutras & madeira Neutras & madeira Roxo & preto 

Bege & castanho & 
verde escuro 

Bege & azul & 
madeira 

Adornos 

Quadros/Fotografias Dois quadros b&p 
Fotografias 
familiares 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Publicidade Inexistente Empresas locais 
Festas, atividades 
e empresas locais 

Inexistente Inexistente Inexistente 

Informações Promoções Inexistente Inexistente Inexistente 
4ªs-feiras, 16h30 – 

prova de café & 
preçário 

Inexistente 

Outros  
Símbolos 
Religiosos 

Piano c/ 
manequim 

pianista 
  

Representações 
culturais 

mexicanas & 
gaiola natural 

Esplanada Inexistente Inexistente Inexistente 
Alpendre exterior 

(c/duas mesas) 
Inexistente 

Esplanada c/mesas 
metal e chapéus 

Esplanada c/toldo 
lona e mobília 

metal 

 

 

AANNEEXXOO  44  ––  Tabelas do qui-quadrado 

 

Crosstab 

Resíduos ajustados   

 

Sexo 

Masculino Feminino 

Um atendimento NÃO é 

bom se... O funcionário 

não me atender 

rapidamente. 

Assinalou -2,2 2,2 

Não assinalou 

2,2 -2,2 

 

  

Tabela 6 - Observação direta (decoração) 
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Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 4,948
a
 1 ,026   

Correção de continuidade
b
 4,162 1 ,041   

Razão de verossimilhança 5,125 1 ,024   

Teste Exato de Fisher    ,028 ,019 

Associação Linear por 

Linear 
4,918 1 ,027   

N de Casos Válidos 162     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 17,04. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
 

Tabela 7 - Ausência de rapidez no atendimento vs. Sexo 

  

 

Crosstab 

Resíduos ajustados   

 

Sexo 

Masculino Feminino 

Um atendimento NÃO é 

bom se... O funcionário 

não se mostrar disponível 

para retificar e adaptar o 

meu pedido. 

Assinalou 2,1 -2,1 

Não assinalou 

-2,1 2,1 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 4,311
a
 1 ,038   

Correção de continuidade
b
 3,570 1 ,059   

Razão de verossimilhança 4,502 1 ,034   

Teste Exato de Fisher    ,041 ,028 

Associação Linear por 

Linear 
4,285 1 ,038   

N de Casos Válidos 162     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 15,56. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
Tabela 8 - Correção e adaptação do pedido vs. Sexo 
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Crosstab 

Resíduos ajustados   

 

Sexo 

Masculino Feminino 

Um atendimento NÃO é bom 

se... O funcionário não 

sorrir. 

Assinalou ,3 -,3 

Não assinalou 
-,3 ,3 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,069
a
 1 ,792   

Correção de continuidade
b
 ,006 1 ,937   

Razão de verossimilhança ,069 1 ,792   

Teste Exato de Fisher    ,855 ,467 

Associação Linear por 

Linear 
,069 1 ,793   

N de Casos Válidos 162     

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 17,28. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
Tabela 9 - Sorriso do funcionário vs. Sexo 

 

Crosstab 

 

idadeR 

Total 18-25 26-45 46 E + 

Um atendimento NÃO é bom 

se... O funcionário não 

permanecer atento à minha 

mesa, mesmo após já ter 

pedido. 

Assinalou % em idadeR 17,1% 30,4% 60,0% 22,2% 

Resíduos ajustados -2,3 1,6 2,1  

Não assinalou % em idadeR 82,9% 69,6% 40,0% 77,8% 

Resíduos ajustados 
2,3 -1,6 -2,1  

Total % em idadeR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 7,597
a
 2 ,022 

Razão de verossimilhança 6,742 2 ,034 

Associação Linear por 

Linear 
7,038 1 ,008 

N de Casos Válidos 162   

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 1,11. 
Tabela 10 - Falta de atenção à mesa vs. Idade 

 

 

Crosstab 

 

idadeR 

Total 18-25 26-45 46 E + 

Um atendimento NÃO é bom 

se... O funcionário não sorrir. 

Assinalou % em idadeR 50,5% 28,3% 20,0% 43,2% 

Resíduos ajustados 2,7 -2,4 -1,1  

Não assinalou % em idadeR 49,5% 71,7% 80,0% 56,8% 

Resíduos ajustados -2,7 2,4 1,1  

Total % em idadeR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 7,658
a
 2 ,022 

Razão de verossimilhança 7,932 2 ,019 

Associação Linear por 

Linear 
7,345 1 ,007 

N de Casos Válidos 162   

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 2,16. 
Tabela 11 - Ausência de sorriso vs. Idade 
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Crosstab 

 

idadeR 

Total 18-25 26-45 46 E + 

Quando decide 

experimentar, que tipo de 

café tende a escolher, em 

relação aos funcionários? 

Funcionários discretos % em idadeR 36,0% 63,0% 80,0% 45,1% 

Resíduos ajustados -3,4 2,9 1,6  

Funcionários ativos, que 

conversem e dêem 

sugestões 

% em idadeR 64,0% 37,0% 20,0% 54,9% 

Resíduos ajustados 
3,4 -2,9 -1,6  

Total % em idadeR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 12,126
a
 2 ,002 

Razão de verossimilhança 12,285 2 ,002 

Associação Linear por 

Linear 
11,914 1 ,001 

N de Casos Válidos 162   

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 2,25. 
Tabela 12 - Funcionários discretos ou conversadores vs. Idade 
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Quão frequentemente escolhe cafés com base em recomendações que ouviu ou leu? * Sexo Tabulação cruzada 

 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

Sempre ou quase sempre Contagem 8 16 24 

% em Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

33,3% 66,7% 100,0% 

% em Sexo 20,0% 13,1% 14,8% 

Resíduos ajustados 1,1 -1,1  

Mais de metade das vezes Contagem 11 60 71 

% em Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

15,5% 84,5% 100,0% 

% em Sexo 27,5% 49,2% 43,8% 

Resíduos ajustados -2,4 2,4  

Menos de metade das vezes Contagem 12 32 44 

% em Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

27,3% 72,7% 100,0% 

% em Sexo 30,0% 26,2% 27,2% 

Resíduos ajustados ,5 -,5  

Nunca ou quase nunca Contagem 9 14 23 

% em Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

39,1% 60,9% 100,0% 

% em Sexo 22,5% 11,5% 14,2% 

Resíduos ajustados 1,7 -1,7  

Total Contagem 40 122 162 

% em Quão frequentemente 

escolhe cafés com base em 

recomendações que ouviu ou 

leu? 

24,7% 75,3% 100,0% 

% em Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 6,931
a
 3 ,074 

Razão de verossimilhança 6,959 3 ,073 

Associação Linear por 

Linear 
1,306 1 ,253 

N de Casos Válidos 162   

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem 

mínima esperada é 5,68. 
Tabela 13 - Frequência de escolha por recomendação vs. Sexo 

 

 

Crosstab 

 

AREA 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 7,00 

Quando decide 

experimentar, que tipo 

de café tende a 

escolher, em relação à 

notoriedade? 

Anónimo, indistinto % em AREA 84,6% 73,7% 48,5% 63,9% 100,0% 61,1% 

Resíduos 

ajustados 
1,8 1,2 -2,7 ,6 1,4  

Conhecido e/ou 

emblemático e/ou 

pertencente a cadeias 

portuguesas ou 

internacionais 

% em AREA 15,4% 26,3% 51,5% 36,1% 0,0% 38,9% 

Resíduos 

ajustados 
-1,8 -1,2 2,7 -,6 -1,4  

Total % em AREA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 10,827
a
 4 ,029 

Razão de verossimilhança 12,252 4 ,016 

Associação Linear por 

Linear 
,106 1 ,744 

N de Casos Válidos 162   

a. 2 células (20,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 1,17. 
Tabela 14 - Notoriedade do café Vs. Área de estudo 
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Crosstab 

 

Habilitações Literárias 

Total Ensino Básico 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Um atendimento NÃO é 

bom se... O funcionário 

for formal, altivo ou 

distante, fazendo-me 

sentir pouco à-vontade. 

Assinalou % em Habilitações 

Literárias 
0,0% 49,3% 30,7% 38,9% 

Resíduos ajustados -,8 2,5 -2,3  

Não assinalou % em Habilitações 

Literárias 
100,0% 50,7% 69,3% 61,1% 

Resíduos ajustados ,8 -2,5 2,3  

Total % em Habilitações 

Literárias 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 6,470
a
 2 ,039 

Razão de verossimilhança 6,817 2 ,033 

Associação Linear por 

Linear 
4,619 1 ,032 

N de Casos Válidos 162   

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é ,39. 
Tabela 15 - Altivez do funcionário vs. Habilitações literárias 

 

AANNEEXXOO  55 – Média e Mediana de “Frequência de escolhas por recomendação vs. Sexo” 

    

Tabela 16 - Média e Mediana de "Frequência de escolhas por recomendação vs. Sexo"  
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AANNEEXXOO  66 – Entrevistas Aprofundadas 

 

Entrevistado 1 – Sexo masculino 41 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Normalmente o critério utilizado prende-se com a relação da agradabilidade do local (mais calmo, 

com o tipo de frequentadores de acordo com meu perfil), versus localização do mesmo, como por 

exemplo, junto ao rio ou outro lugar agradável. 
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2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Por vezes, quando conheço algum espaço e prevejo que as características do mesmo podem agradar 

aos amigos, aconselho, dentro do mesmo critério: tipo de clientes e local do espaço. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

Simpatia, atenção ao pedido e sugestão dentro do que se pretende consumir. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

Gosto: qualidade, inovação e apresentação. Gosto do conceito, da identidade do mesmo. 

5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

Não gosto do conceito, não se identifica com o meu gosto particular. A qualidade dos lotes de café 

também não me agradam. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

  Deve ser discreto contudo atento e se necessário aconselhar o cliente para um produto específico, 

uma novidade, um sabor… 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

Fundamental. Gosto de me sentir bem-vindo ao local e que os empregados revelam vontade em nos 

servir bem. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

Faz parte do conceito. O cumprimento é um sinal de educação, sendo o aspeto um forte sinal de 

higiene pessoal e higiene do espaço, o que é fundamental nestes locais. 

6. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

Deve estar atento, contudo apenas intervir se for solicitado para o efeito. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 
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 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê? 

Não especificamente. Recordo vários eficientes e discretos, contudo educados e com uma forma de 

contato com o cliente equilibrada e não intrusiva. 

 

Entrevistado 2 – Sexo masculino, 56 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Normalmente não me fazem recomendações sobre cafés (estabelecimentos). Por vezes recomendam 

cafés pela decoração do estabelecimento ou pela forma especial de apresentação do serviço (a 

bebida, entenda-se café, é servida em chávenas fora do vulgar, ou com um chocolate especial a 

acompanhar ou pelo design da colher, etc.). 

2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Também não costumo recomendar, mas se o fizer, normalmente a pessoas que não são de Lisboa, 

fá-lo-ei indicando estabelecimentos que pela sua antiguidade e tradição em Lisboa se demarcam 

mais por ponto de encontro e pela característica dos seus frequentadores (pessoas da cultura, das 

artes, estudantes, boémios etc). Nestes estabelecimentos enquadraria a Brasileira, o Nicola, o 

Martinho da Arcada, a Leitaria do Campo, a Mexicana a Casa de Chá no Príncipe Real etc. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

A nível de serviço, prontidão, eficiência higiene cuidado na apresentação respeitabilidade educação. 

A nível de bebida (café) deverá ser expresso, servida em recipiente apropriado (porcelana) deverá 

ser de  boa qualidade, e servido quente. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

O que mais gosto é o serviço de cafetaria com pastelaria e padaria. 

O que menos gosto em cafés é o serviço de petiscos acompanhado de bebidas alcoólicas, entendo 

que este serviço deveria estar adstrito a restaurantes, tascas tabernas. Refiro isto porque existem 

muitos cafés que fazem este tipo de serviço. 
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5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

O café é péssimo, é servido em copos de plástico, decoração linear, internacional, igual em todo o 

lado. Sublinho que tem vantagem quando nos deslocamos a países com hábitos de cultura diferentes 

do nosso (Índia, Marrocos, Tailândia China), é igual a si próprio, continua a ser servido em copos de 

plástico, as mesmas quantidades industriais de água a saber a café, mas enfim sempre é café… 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

O funcionário deverá ser discreto. Ele está a servir. O momento para saborear o café é meu, sublime, 

único, e naturalmente das pessoas que me acompanham, essas sim merecem toda a minha atenção, 

o funcionário o meu respeito. 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

O sorriso suaviza as asperezas da vida, se todos nós tratássemos os nossos interlocutores com um 

sorriso seríamos muito mais felizes. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

O aspeto do funcionário espelha o brio, o cuidado posto na imagem reflete a personalidade, a farda 

transmite atavio, rigor metodologia e profissionalismo; 

O cumprimento e agradecimento mostram o interior, educação, formação respeitabilidade; 

As sugestões quando dadas com sabedoria evidenciam o conhecimento, por um lado da matéria que 

aconselha, por outro mostra da forma como aborda o cliente, a sensibilidade e conhecimentos de 

psicologia do funcionário. Não é fácil às vezes… 

7. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

O funcionário deverá sempre estar atento mas deve deixar espaço de conforto ao cliente. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 
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Preferiria de longe o funcionário eficiente, educado e discreto 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê? 

Lembro-me de um funcionário que perante um cliente que se encontrava a meu lado, exuberante, 

nitidamente excitado e alegre (com alguma coisa que lhe tinha acontecido na vida) com muito 

dinheiro e analfabeto (apercebi-me que não sabia ler porque perguntou em funcionário o que estava 

escrito na ementa). Ao que o empregado de mesa tendo descoberto, respondeu-lhe: 

“Meu senhor eu não sei ler, mas como trabalho aqui já há algum tempo, sei quais são os pratos e as 

sobremesas de cor e salteado”, e diligentemente explicou tudo ao pobre homem, servindo-o com toda 

a dignidade sem o julgar, pela excitação que o dominava, tratou-o com o mesmo respeito com que 

tratou todos os outros clientes. 

Quando paguei a minha conta, vim a saber por outro funcionário que o jovem que servia com tanto 

profissionalismo e que se demarcou pela forma educada com que atendia e servia às mesas tinha 

duas licenciaturas (Sociologia e Antropologia). 

É triste estudar-se tanto para acabar servindo à mesa, não precisávamos de tanto, apenas educação, 

profissionalismo e gosto pelo trabalho, pois todos os trabalhos têm o seu encanto de dignidade. 

 

Entrevistada 3 – Sexo feminino, 54 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê?  

Não. 

2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê?  

Não. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café?  

Bom acolhimento, decoração do espaço. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

Já ouvi falar, mas ainda não fui experimentar. Não conheço mais nenhuma… 
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5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)?  

Do Starbucks, não gosto do preço do café simples (bica). Também não faz o meu estilo, um fulano/a 

que não conheço de lado nenhum desatar a “berrar” pelo meu nome quando tem o café pronto a 

servir. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê?  

Nem demasiado discreto, nem “tagarela”. Porque, se for demasiado discreto, torna-se amorfo, 

insípido, se for muito tagarela, torna-se “chato”. Portanto, deverá ter uma postura de meio-termo.  

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê?  

Sorrir é muitíssimo importante, faz-nos sentir bem, um acolhimento com um sorriso faz sentir ao 

cliente que é bem-vindo. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê?  

A farda, depende do ambiente. Nuns casos fará todo o sentido, noutros, nem por isso, desde que o 

funcionário se apresente limpo e penteado, a farda não terá importância. O cumprimento e 

agradecimento, são sempre muito importantes. O 1º porque faz sentir ao cliente que é bem-vindo, o 

2º porque diz ao cliente que volte sempre. As sugestões podem ajudar os indecisos na escolha, mas, 

lá está, sempre na dose certa. Quando o cliente se mostrar determinado a consumir um certo 

produto, nada de tentar fazê-lo demove-lo dessa intenção, poderá parecer que se está a “impingir” 

algum produto.  

7. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

Prefiro que esteja atento, mas que mantenha uma certa distância. Não é agradável ter o empregado 

“colado” à mesa, do tipo, “cromo”, mas também quando se precisa de alguma coisa, não dá jeito 

nenhum andar de dedo indicador no ar e chamá-lo com o tradicional, “psssstttt…psssttt…oh faxavor”! 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 
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Posto assim…e como tenho que escolher, tendo mais para o primeiro, sempre dá para nos 

divertirmos com as aselhices. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê?  

Não… 

 

Entrevistada 4 – Sexo feminino, 47 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Sim costumo receber recomendações sobre cafés. Como as pessoas sabem que sou apreciadora de 

café, quando encontram algum sítio que tenha bom café recomendam. 

2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Sim costumo recomendar a pessoas que sei apreciadoras de café. Se encontro um sítio que tenha 

bom café recomendo. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

Rápido e discreto. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

Gosto da variedade e não muito da confusão que se cria por serem estabelecimentos mais 

movimentados. 

5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

Gosto da variedade, por exemplo gosto do café americano, e não muito da confusão que se cria por 

serem estabelecimentos mais movimentados. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

Discreto. Supostamente, estamos a falar de uma pessoa que não conheço e não é agradável que 

esteja atento ou se intrometa na conversa do cliente. 
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 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

O sorriso é importante, no entanto privilegio a eficiência. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

O funcionário deve ter uma apresentação acima de tudo limpa, e agradeço as sugestões. 

6. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

Deve estar atento o suficiente para saber quando se deve aproximar. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 

O funcionário que faz tudo corretamente e é educado, exceto quando tomo café no “sítio do 

costume”, ai impõe-se algum á vontade. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê? 

Tomava café e comprava pão sempre no mesmo sítio, o que levou a uma amizade com a funcionária, 

por isso marcou-me muito o dia em que lá cheguei e me foi dito que o marido a tinha morto. Não 

voltei lá. 

 

Entrevistado 5 – Sexo masculino, 20 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Não costumo receber muitas recomendações de cafés, mas quando as recebo têm a ver com das 

duas uma, ou com o preço ou com algo que é especialidade do café. Não costumam ser muito 

conhecidos (mais underground), normalmente são cafés em que a malta local se reúne. 
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2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Também não costumo recomendar, aliás o que me recomendam a mim, é mais ou menos o que 

recomendo aos outros. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

Seria um atendimento simpático, engraçado ou até caricato à entrada no café, mas não gosto que 

andem demasiado à minha volta, nem que se metam demasiado comigo, estou ali para passar um 

bocadinho com os meus amigos, e não com os empregados! 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

Sinceramente não sou um grande fã, mas se tivesse de escolher algo seria a decoração e talvez as 

fardas como aspetos positivos. Embora não seja o maior fã, também não há nada que desdenhe na 

Padaria Portuguesa, por exemplo. Para mim é só mais um café, o preço normal e os produtos 

também, portanto o negativo seria não ter nada que me faça ir de propósito lá. 

5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

Esta é mais simples, gosto de toda a aura/ambiente, odeio os preços como é óbvio. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

Discreto, não me importo que falem um bocadinho ao início, mas não gosto que me estejam sempre 

a massacrar. 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

Acho que ninguém quer ser atendido por alguém com a fronha do grumpy cat, mas também não é 

necessário um sorriso do outro mundo, se o empregado não estiver num dia de sorrir, não está e sou 

capaz de lá voltar na mesma, desde que não seja antipático. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

Acho piada a terem fardas, os empregados, mas não é um must, gosto que me cumprimentem 

simpaticamente, mas não ligo muito a sugestões, a não ser que sejam dadas com imensa emoção. 

6. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 
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Deixar em paz, menos em duas situações, perguntar pelo pedido, e entregar a conta. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 

O segundo. Não gosto que se estejam sempre a meter comigo. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê?  

Assim de repente não lembro de nenhum. 

 

Entrevistado 6 – Sexo masculino, 21 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Sim. Geralmente acerca de cafés "com um conceito próprio ", franchisings, como a Starbucks ou a 

Padaria Portuguesa, por exemplo. 

2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Sim, sempre que encontro um café que me desperta interesse de voltar. 

3. Como seria, para si, o atendimento idfeal num café? 

O atendimento ideal seria aquele que consegue ser o mais cativante e atencioso possível, com um 

toque de simpatia e humor. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

O que mais gosto são as especialidades da casa (produtos que fazem parte da identidade do café, 

como é famoso pão de deus da Padaria Portuguesa ). O que menos gosto é da não-invenção ou 

permanente imobilismo nas ofertas ou na organização e decoração do espaço. 

6. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

Respondida na anterior. 
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6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador?  

Conversador, mas não intrometido é o melhor. Uma boa dose de simpatia agrada sempre. 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento?  

É importante, mostra conforto e prazer. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas?  

Um aspeto limpo e cuidado é um reflexo do zelo do café. 

7. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere?  

Não excessivamente preocupado, mas atento aos pedidos e a minha satisfação. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante?  

É preferível fazer o trabalho corretamente, do que alguém que não é atento aquilo que pedimos. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê?  

Não, nenhum caso em particular. 

 

Entrevistada 7 – Sexo feminino, 21 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

Costumo receber principalmente de amigos que têm por hábito beber café todos os fins-de-semana. 

Recomendam-me espaços como o Starbucks, pelo acolhimento e pelo espaço, e cafés como a 

Brasileira, pelo simbolismo, a simpatia dos empregados e a qualidade do café. 
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2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Não, não tenho por hábito recomendar. Normalmente sou eu que recebo recomendações. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

Para mim seria ter empregados muito simpáticos e que o ambiente fosse muito acolhedor. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

Gosto muito da qualidade e da variedade de café que existe e das combinações de sabores que 

existem. Gosto muito também de determinados cafés que existem em edição limitada, cafés 

ocasionais mas que deixam saudades quando saem do menu. Não gosto do facto de estarem sempre 

muito cheios pelo sucesso que têm. Por vezes torna-se complicado pedir uma bebida nestes cafés. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

O funcionário deve ser conversador, para estabelecer um laço com o cliente, mas não demasiado 

porque torna-se estranho, especialmente se estivermos acompanhados e quisermos ter conversas 

particulares com os nossos acompanhantes. 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

Para mim é muito importante pois transmite alegria, confiança e faz-me regressar ao espaço. 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

Gosto quando o empregado está apresentável, mas não demasiado formal. Afinal é um café. Não 

vejo necessidade de smoking por exemplo. 

7. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

Deve estar atento mas não demasiado, lá está, para não se tornar constrangedor e para ter alguma 

privacidade. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 
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 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 

Depende, prefiro um funcionário que saiba ser educado mas não demasiado formal e que se torne 

distante. Gosto de ter algum à vontade com quem estou a lidar, se não pode tornar-se estranho estar 

a fazer um pedido a alguém assim tão serio. Errar é humano, normalmente eu sou acessível quando 

um empregado, quando se vê que é sem querer, comete algum erro. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê? 

Não, sinceramente não me lembro de nenhum em específico. Mas sei que já encontrei muito bons 

funcionários em cafés. 

 

Entrevistada 8 – Sexo feminino, 21 anos 

1. Costuma receber recomendações de amigos e conhecidos sobre cafés? Que cafés lhe têm sido 

recomendados? Porquê? 

A última recomendação que recebi de uma amiga é exatamente sobre o café onde costumo ir agora 

todas as semanas. A recomendação foi essencialmente por ser perto de casa, tem muito boa oferta e 

os funcionários são muito simpáticos.  

2. E costuma recomendar cafés aos seus amigos e conhecidos? Que cafés tem recomendado? Porquê? 

Não tenho por hábito recomendar cafés aos meus amigos e conhecidos. 

3. Como seria, para si, o atendimento ideal num café? 

Funcionários simpáticos, com um sorriso na cara, que já tenham conhecimento das minhas 

preferências, mas que também me deem alguma liberdade de escolha quando me apetece variar. 

4. Do que mais gosta e não gosta nas cadeias portuguesas de cafés (ex.: Padaria Portuguesa)? 

O que mais gosto é a oferta, têm sempre muita variedade e sempre com bom aspeto. O não gosto é 

o tempo de espera, por vezes tenho de esperar mais um pouco para ser atendida do que aquilo que 

queria. 

5. E do que mais gosta e não gosta nas cadeias internacionais de cafés (ex.: Starbucks)? 

A oferta e a variedade é também o que mais gosto, porque sempre que vou, por exemplo ao 

Starbucks, é para pedir algo diferente ao que normalmente peço num café tradicional português. O 
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que menos gosto é, de novo, o tempo de espera e, por vezes, o facto de estarem muitas pessoas no 

café. 

6. Quando vai a um café, que tipo de atitude por parte do funcionário prefere? 

 a. O funcionário deve ser discreto ou conversador? Porquê? 

 b. Quão importante é, para si, o sorriso no atendimento? Porquê? 

 c. E outros aspetos como o aspeto do funcionário, a farda, o cumprimento e agradecimento e as 

sugestões dadas? Porquê? 

Prefiro a segunda, sem dúvida. Porque o sorriso do funcionário faz-me logo sentir mais bem-disposta 

e mostra que o funcionário é prestável. Fico logo mais à vontade. 

7. O funcionário deve estar atento à sua mesa ou deve deixá-lo em paz? O que prefere? 

Prefiro que me deixe em paz, se eu quiser mais alguma coisa, eu mesma me dirijo ao balcão. 

8. Gosta mais de: 

 a. Um funcionário castiço e conversador, que nem sempre está atento ou que nem sempre faz tudo 

bem, 

 b. ou um funcionário que faz tudo corretamente e é educado, mas é formal e distante? 

Prefiro a primeira, a boa disposição é importante para mim no que toca ao atendimento. Se errar logo 

depois corrige. 

9. Consegue lembrar-se de algum funcionário de café que o(a) tenha marcado de alguma forma? Pode 

explicar-me porquê? 

A senhora que gere o café ao qual vou todas as semanas. Está sempre com um sorriso, lembra-se 

sempre da minha família. Ela gere o café em família e é muito organizada e prestável. 

 

 

 

 

  


