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Palavras-Chave  

Marketing Relacional, Clientes, Satisfação, Fidelização, Restauração 

 

Resumo   

A restauração é uma área complexa e para tal é necessário compreender as 

necessidades dos clientes, para que, desta forma,  seja possível satisfazer as suas 

exigências e criar emoções positivas por forma a que o cliente tenha a intenção de 

revisitar e recomendar o Restaurante “A Harpa”. 

A presente disssertação pretende definir e analisar a relação existente entre os diversos 

atributos que contribuem para a satisfação e fidelização de clientes. 

A pesquisa está fundamentada numa base teórica, onde constam os principais conceitos 

bem como os atributos inerentes ao incremento da satisfação dos clientes. 

Os dados foram obtidos mediante a implementação de 230 questionários, bem como da 

respetiva análise estatística, tendo como finalidade a avaliação da correlação entre as 

variáveis. 

Os resultados indicam que quanto maior for a qualidade do serviço, mais gratificante será 

a experiência e expetativa do cliente, o que influenciará positivamente o seu nível da 

satisfação, fidelização e recomendação do Restaurante “A Harpa”. 
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Abstract  

Restaurant sector is a complex area and for that reason, it is necessary to understand the 

consumer needs in order to make it possible to satisfy their demands and create positive 

emotions so that client intends to revisit and recommend the Restaurant "A Harpa". 

The present study aims to define and analyze the relationship between the different 

attributes that contribute to customer satisfaction and loyalty. 

The research is based on a theoretical basis, which includes the main concepts as well as 

the inherent attributes of increasing customer satisfaction. 

The data were obtained through the implementation of 230 questionnaires, as well as the 

respective statistical analysis, with the purpose of evaluating the importance of the 

variables. 

The results indicate that the higher the quality of service and the better the emotions, the 

more rewarding the experiences of the clients and consequently it will greater the 

influence on satisfaction, loyalty and recommendation of the restaurant "A Harpa".
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

 Em meados dos anos 80, o marketing tornou-se num conceito particular, dando 

origem a um novo conceito: o marketing relacional. 

 O marketing relacional surgiu em resposta ao incremento da concorrência e à 

segmentação dos mercados, criando estratégias que visem oferecer uma maior gama de 

produtos e serviços, bem como uma maior relação com o cliente, para que assim seja 

possível a satisfação das necessidades dos mesmos. Dessa forma, um dos principais 

objetivos do marketing relacional é apostar em produtos e estratégias que satisfaçam as 

necessidades dos clientes habituais, uma vez que a conquista de novos clientes aporta 

custos. 

 No que respeita à satisfação das necessidades dos clientes, deve ter-se em 

consideração aspetos de natureza tangível e intangível para que a satisfação do cliente 

possa abranger diversos atributos, desde a qualidade da comida aos preços, ambiente e 

serviço prestado (Antonides & Van Raaij, 1998), para que assim seja possível a criação 

de expectativas positivas. 

 Neste ponto, se o cliente sentir que as suas necessidades foram satisfeitas e as 

suas expectativas superadas, o mesmo irá deter emoções positivas, o que levará o 

cliente a ter intenção de revisitar o restaurante e sugeri-lo a terceiros. 

Neste sentido, Lewis (1981) afirma que a intenção de revisitar um restaurante está 

intrinsecamente relacionada com os benefícios percebidos nesse espaço. 

 Sendo o Restaurante “A Harpa” um espaço de inigualável beleza onde é possível 

usufruir de boas relações interpessoais bem como disfrutar de um envolvimento de 

texturas, aromas e paladares gastronómicos únicos, este surge como uma boa unidade 

de análise para a temática em estudo.  

 

1.2 Âmbito e incidência do estudo  

 

 Neste estudo, a escolha do restaurante “A Harpa” recai essencialmente em 

algumas vertentes, nomeadamente: a tipologia do cliente, o género, os rendimentos 

mensais, as expectativas, as experiências, os sentimentos bem como as emoções. 

 Dessa forma, na perspetiva de Andaleeb et al., (2006), estes afirmam que tanto a 

idade, como o género ou a frequência de jantar têm implicações no momento da escolha 
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do restaurante, sendo que a restrição face à escolha do restaurante pode ser feita 

mediante as características e preferências dos clientes.  Neste sentido, devem ser tidas 

em consideração estratégias que visem ir ao encontro das necessidades dos clientes e 

de forma a abranger um largo segmento de mercado (Ha & Jang, 2012); (Jin et al., 2012). 

 A presente investigação incide sobre o Restaurante “A Harpa” e qua l o perfil do 

cliente que frequenta este espaço, bem como a lealdade que este possui e as motivações 

que o levam a ir ao restaurante em causa. O Restaurante apresenta características 

singulares, desde a excelência na confeção dos alimentos, grandiosidade dos seus 

vinhos, como toda a envolvência do espaço e delicadeza de todos os colaboradores. 

   

1.3  Objetivos gerais  

 

 A investigação foi sustentada na relevância dada pelos clientes a determinadas 

variáveis na escolha do Restaurante “A Harpa”. Contudo, para proceder à análise do 

perfil do cliente, foram analisados inúmeros fatores (Wall & Berry, 2007).  

 As preferências, costumes e avaliações dos clientes são díspares, mas com uma 

amostra representativa é possível obter e analisar dados que nos permitam fazer uma 

avaliação mais detalhada sobre o perfil do cliente (Tucci & Talaga, 1997). 

Neste ponto, os objetivos gerais da desta dissertação são: 

 Perceber qual o perfil do cliente do restaurante “A Harpa” 

 Executar uma sistematização dos contributos existentes na literatura sobre a 

tipologia de clientes 

 Compreender e analisar a ligação existente entre as variáveis de fidelização e 

satisfação de clientes 

 Compreender a relação existente entre lealdade, satisfação e fidelização de 

clientes 

 Perceber o processo inerente à satisfação global do cliente do Restaurante “A 

Harpa” 

 

1.4  Estrutura da dissertação   

 

 A dissertação encontra-se dividida em 8 capítulos. 

O capítulo 1 destina-se essencialmente á introdução da temática em estudo. O capítulo 

2 destina-se à revisão da literatura que se subdivide em quatro temas de extrema 

relevância para a compreensão da dissertação nomeadamente: o marketing e a 
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qualidade percebida dos serviços; expectativas e emoções (preço, qualidade dos 

alimentos, ambiente, cardápio, localização e reputação do chefe); satisfação e fidelização 

de clientes. O capítulo 3 destina-se à compreensão da área da restauração, onde é 

possível ter a perceção e a descrição detalhada da tipologia de restaurantes existentes 

bem como as suas principais características. O capítulo 4 destina-se à apresentação do 

caso (Restaurante “A Harpa”), bem como todas as suas características físicas, a tipologia 

de clientes, os recursos humanos, a constituição do cardápio e as ações de fidelização 

de clientes. O capítulo 5 destina-se aos critérios metodológicos onde estão englobadas 

as hipóteses de investigação; os processos de amostragem; a dimensão da amostra; os 

instrumentos de pesquisa; a metodologia qualitativa e quantitativa; o desenho do 

questionário; os constructos e as técnicas de análise estatística. O capítulo 6 destina-se 

à apresentação dos resultados. O capítulo 7 destina-se às principais conclusões que 

podemos extrair de todos os resultados obtidos comparativamente com o que é 

defendido na revisão da literatura. O capítulo 8 destina-se às referências bibliográficas 

que sustentaram toda a dissertação. 

  



4 
 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

 

2.1 Introdução 

 

A revisão da literatura nas áreas alusivas ao marketing, gastronomia e 

restauração são essenciais para que haja uma compreensão sobre o desenvolvimento da 

dissertação relativa ao perfil dos clientes no Restaurante “A Harpa”. 

O mundo é uma aldeia global e a venda de um produto ou serviço de qualidade 

não garante o sucesso da empresa devido à forte concorrência.  

Sendo que o setor da restauração é caraterizado por uma forte concorrência, bem 

como pelo fato dos produtos oferecidos por estes serem bastante semelhantes, torna-se 

necessário perceber as necessidades e exigências dos clientes, para que consigamos 

satisfazer as suas necessidades e consequentemente fidelizar os clientes.  

Atualmente, a preocupação das empresas em geral, e da restauração em 

particular centra-se, essencialmente, no bom relacionamento com os clientes e na 

satisfação das suas necessidades, por forma a conseguir alcançar criação de valor e 

vantagens competitivas.  

Deste modo, deve-se conseguir atrair o cliente através de algumas caraterísticas tais 

como: confiança, simpatia, bom atendimento, qualidade nos produtos/serviços, boa 

decoração, variedade do cardápio e profissionalismo para que assim seja possível a 

construção de relacionamentos duradouros, tornando a imagem do restaurante credível. 

Para além disso, os fundamentos dos autores relativamente a esta temática são 

cruciais para auxiliar na análise dos resultados, de forma a que se consiga obter 

resultados claros e precisos.  
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2.2  Marketing e a Qualidade Percebida dos Serviços 

 

O marketing é “uma área que engloba todas as actividades do conhecimento 

referentes às trocas, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

clientes, visando o impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade, para 

alcançar os objetivos da organização ou individuos e considerar sempre o ambiente de 

atuação” (Las Casas, 2006, p. 10). 

No início da década de 1970, os comerciantes pretendiam obter um rápido 

crescimento da procura, tendo como principal objetivo incrementar o volume de vendas 

no mercado – abordagem transacional. Desta forma, este tipo de abordagem visa 

essencialmente o foco no volume de vendas, um fraco ênfase no atendimento bem como 

nas relações de curto prazo, de forma a obter o maior número de relações possíveis com 

os clientes (Christopher et al., 2002).  

Hollensen (2003) afirma ainda que a abordagem transacional está assente em três 

condições, nomeadamente: grande número de clientes; as necessidades são 

homogéneas e os clientes insatisfeitos são facilmente substituidos por outros. Neste 

ponto, Christopher et al., (2002) afirmam que na abordagem transacional, o serviço ao 

cliente e a qualidade eram orientados de forma disjunta1 do conceito de marketing (ver, 

p.f., figura 1). 

 

Figura 1 – Ligações entre marketing, serviço ao cliente e qualidade 

Fonte: Christopher et al., (2002, p. 9) 

 
 

Ao longo da década de 1970, mais concretamente na Escandinávia e na Finlândia, 

a Escola Nórdica de Serviços afirma que a comercialização dos serviços deveria estar 

interligada com todo o sistema de marketing. Deste modo, Grönroos (1994) afirma que o 

                                                             
1 Separada, desunida 

Marketing 

Qualidade 
Serviço ao 

Cliente 
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conceito de qualidade deve ser abrangido na área do marketing, dando origem aos 

conceitos de serviço de qualidade percebida e ao marketing interativo2, onde é possivel o 

cliente interargir com os sistemas e recursos. 

Após a década de 1970, as organizações começaram a compreender que para 

alcançarem o sucesso empresarial, tinham de combinar uma série de fatores. Segundo 

Albrecht & Bradford (1992), as empresas que pertecem ao setor terciário, desenvolvem 

os seus serviços com qualidade, identificando as necessidades dos seus clientes, sendo 

isso uma vantagem competitiva face à concorrência. 

Na perspetiva de Lovelock et al., (2011, p. 21), “os serviços podem ser definidos como 

atividades económicas entre duas partes, tendo como implicação um intercâmbio de valor 

entre vendedor e comprador num mercado”.  

Já para Hoofman & Bateson (2008), os serviços são vistos como atitudes, 

desempenhos ou simplesmente tentativas, visto que os serviços não são bens materiais 

que possam ser alvo de experiências. No que respeita aos serviços, Vieira (2000) 

defende que existem quatro características-chave, nomeadamente: intangibilidade, 

simultaneidade, heterogeneidade e perecibilidade (ver, p.f. tabela 1). 
 

 

 

Área Características  Definição Autores 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Serviços 

 
 

 

Intangibilidade 

Traduz-se na incapacidade de poder sentir ou 

perceber o serviço antes do momento de 

compra, cabendo ao prestador de serviços 

apostar na criação de evidências de qualidade 

para que o serviço possa ser percebido  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kotler & 

Armstrong 

(2007, p. 

216-217) 

 
 

Inseparabilidade 

O serviço não pode ser dissociado do seu 

fornecedor, uma vez que tanto este como os 

clientes contribuem para o resultado final  

 

Variabilidade 

A qualidade do serviço depende de quem o 

fornece bem como de como e onde são 

fornecidos 

 
Perecibilidade 

Os serviços não podem ser armazenados para 

posteriormente serem utilizados ou vendidos. 

Caso haja uma procura excessiva do serviço, 

pode haver a possibilidade de escassez 
 

Tabela 1 - Características dos serviços 

                                                             
2
 Marketing interativo é visto como aquele que acontece durante as interações, quando a produção e o 

consumo ocorrem em simultâneo 
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Para além das caraterísticas dos serviços e devido ao contexto económico 

favorável da época, foi usada a teoria do marketing mix. De acordo com Kotler et al., 

(2005) o marketing mix compreende o conjunto de instrumentos existentes para 

influenciar as vendas. 

Assim, são notórias 4 áreas de decisão presentes no marketing mix, 

nomeadamente: produto, preço, distribuição e promoção, sendo denominadas de 4 P’s 

do marketing e têm como finalidade a satisfação das necessidades dos mercados-alvo, 

contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de posicionamento para as 

organizações (Czinkota et al., 2001).   

No que respeita aos 4 P’s do marketing, a área do produto abrange inúmeros 

conteúdos, nomeadamente o desenvolvimento dos produtos, a composição da marca, da 

embalagem e do rótulo bem como o ciclo de vida dos produtos.  A área do preço, 

segundo Czinkota et al., (2001, p. 31) deve “apoiar a estratégia de marketing de um 

produto; realizar metas financeiras da organização e ajustar-se às realidades do 

mercado”. A área da distribuição contempla as conveniências relativas ao tempo e aos 

lugares no que respeita ao fornecimento de produtos para alcançar a satisfação das 

necessidades dos clientes. A área da promoção abrange estratégias de comunicação de 

marketing usadas pelas organizações com o intuito de informar os clientes e faze-los 

adquirir os produtos, através de publicidade, relações interpessoais e promoções (ver, 

p.f., tabela 2) 
 

Marketing Mix 

4 P’s Caraterísticas 

Promoção Comunicações de marketing 

Integração de novas comunicações 

Preço Custos 

Benefícios 

Incentivos 

Valor 

Distribuição Gestão de canais de distribuição 

Logística 

Imagem 

Produto Desenvolvimento de novos produtos 

Gestão da marca 

Embalagem 

Serviço pós venda 

 

Tabela 2 – Marketing mix 

Fonte: Egan (2011, p. 24) 
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Porém, o conceito dos 4 P’s do Marketing tem vindo a ser alvo de diversas críticas. Neste 

sentido, foram propostos inúmeros modelos alusivos ao Marketing Mix, sendo que as 

críticas recaíram essencialmente na área do Marketing de Serviços (Peppers et al., 

2001). O Marketing Mix apresenta uma orientação bastante forte para a produção em vez 

de ser orientado para o cliente, sendo, portanto, alvo de algumas críticas, 

nomeadamente: não pondera o comportamento do cliente; contempla o cliente como um 

passivo, não existindo interação nem relacionamentos; foca a atenção do profissional do 

Marketing; não auxilia na personalização das atividades de Marketing. 

Reveste-se de particular importância afirmar que a função do Marketing Mix não é 

estática, podendo assegurar que o Marketing Mix varia mediante os recursos, conjunturas 

de mercado e as exigências dos clientes (Goi, 2009). 

Atualmente, e devido à enorme variedade e diversidade de produtos e mercados, 

alguns autores propuseram 3 P’s complementares aos 4 P’s existentes no Marketing Mix, 

nomeadamente: as pessoas, os processos e as evidências físicas, fazendo, portanto, um 

conjunto de 7 P’s de Marketing (Goi, 2009). 

No que respeita aos 3 P’s complementares do marketing, Zeithaml & Bitner (2003, 

p. 41) defendem que “todos os agentes humanos desempenham um papel no processo 

de execução de um serviço e, nesse sentido, influenciam as perceções dos compradores, 

os funcionários da organização, e os clientes no ambiente de serviços”. Assim sendo, as 

pessoas detêm uma importância crucial nos serviços, visto que na perspetiva da 

organização, os níveis de serviço e a forma como estes são realizados, podem criar 

fontes de diferenciação e por conseguinte vantagem competitiva (Lovelock & Wirtz, 

2006). Já na perspetiva de Hoofman & Bateson (2008, p. 279), estes autores ressalvam 

que “as proficiências tecnológicas e financeiras são importantes, mas não tanto quanto as 

pessoas qualificadas, uma vez que as pessoas desempenham um papel que funciona 

como elo de ligação entre as várias funções”.  

Para que seja possível a excelência destes profissionais, é importante apostar na 

motivação, premiando e retendo os bons profissionais para que assim seja possível 

oferecer serviços de qualidade (Lovelock & Wirtz, 2006). 

Ao nível dos processos, estes autores defendem, ainda, que “um processo é um 

método particular de operações ou uma série de ações que envolvem múltiplos passos 

que, muitas vezes, acontecem numa sequência definida”.  

Neste ponto, a organização pode definir as suas operações tendo como base uma 

estratégia competitiva (Hoofman & Bateson, 2008, p. 149-150). Neste sentido, foram 

criados 4 estágios com o intuito de agilizar os processos bem como entender as 
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necessidades das operações e compreender os problemas, nomeadamente: (ver, p.f., 

tabela 3). 

 

 Estágios Descrição 
 

 

-+Estágio 1   Tentar evitar o erro e minimizar os custos e investimentos tecnológicos  

 

 

 

 

Estágio 2 
Facultar feedback aos clientes para incrementar a qualidade percebida 

 

 

Estágio 3 Perceber as necessidades dos serviços e corrigir as principais operações  

 

 

 

 

 

Estágio 4 
Desenvolver as capacidades da organização, gerar oportunidades e criar 

inovações 

 

Tabela 3 – Quatro estágios 

Fonte: Elaboração própria adaptado de (Hoofman & Bateson, 2008, p. 149-150) 

 

No que respeita às evidências físicas, Zeithaml & Bitner (2003, p. 232) defendem 

que “a evidência física corresponde ao ambiente onde o serviço é realizado e onde a 

organização interage com o cliente”. Assim, é importante mencionar alguns elementos 

que constituem as evidências físicas (ver, p.f., tabela 4). 

 
 

Evidências Físicas 

 

 
Cenário de Serviços 

Instalações Interiores 

 Arquitetura Interna 

 Equipamentos 

 Sinalização 

 Qualidade do ar/temperatura 

Instalações Exteriores 

 Arquitetura Externa 

 Estacionamento 

 Paisagem 

 
 

Outros Tangíveis 

Cartões de Visita 

Itens de Papelaria 

Relatórios 
 

Tabela 4 - Evidências físicas 

Fonte: Elaboração própria adaptado de Zeithaml & Bitner (2003, p. 233) 
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As evidências físicas devem ser planeadas de forma estratégica pelas 

organizações, para que assim possam ser evitados inúmeros problemas que podem 

contribuir para a redução da qualidade do serviço. Desta forma, é fundamental que exista 

comunicação com os clientes para que seja mais rápido o alcance das expectativas 

(Hoofman & Bateson, 2008), (Lovelock & Wirtz, 2006). 

Neste sentido, o marketing é visto como a análise, a organização, o planeamento 

e o controlo de todos os recursos da organização tendo como finalidade a satisfação das 

necessidades dos clientes (Christopher et al., 2002). Na perspetiva de Keefe (2004, p. 

17), “o marketing é um processo de planeamento e execução relativo ao preço, promoção 

e distribuição de ideias, bens e serviços de forma a criar trocas que satisfaçam objetivos 

individuais e organizacionais”.  

Anos mais tarde, em finais do século XX, diversos autores como Gummesson 

(2008), Gronroos (2007) e Sheth (2000) começaram a questionar a validade da 

abordagem transacional como teoria de marketing, devido essencialmente ao 

desenvolvimento dos mercados e mudanças de natureza económica. De igual modo, 

Gronroos (1994) via como importante uma mudança de paradigma ao nível do marketing, 

sendo imprescindivel passar do marketing mix para o marketing relacional, onde é 

necessário que as organizações substituam as relações de curto prazo por relações de 

longo prazo com os seus clientes. Para além disto, existem outras abordagens 

importantes ao nível do marketing, nomeadamente o modelo dos “Seis Mercados”. Este 

modelo foi desenvolvido por Christopher et al., (1991) sendo visto como um instrumento 

que pretende auxiliar gestores a identificar determinadas estratégias (ver, p.f., figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo dos “Seis Mercados” 

Fonte: adaptado de Payne et al., (2005, p. 859) 
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Os seis mercados deste modelo são uma referência para as organizações que 

pretendem desenvolver atividades e estratégias de marketing (Payne et al., 2005).  

Os seis modelos de mercados são: 

 Mercados de Clientes - É composto por pessoas ou organizações que adquirem 

bens e serviços de outras organizações, seja como intermediário ou comprador 

direto. O objetivo é a retenção de clientes a longo prazo, onde o foco nas relações 

com os clientes engloba incentivos para o cliente, benefícios pela indicação de 

novos clientes e o envolvimento dos mesmos nas decisões da organização (Sheth 

& Parvatiyar, 2000). 

 Mercados de Fornecedores - As relações com os fornecedores estão 

direccionadas para um fornecimento de natureza global. Este tipo de relações 

incrementa a eficiência e diminui as incertezas e riscos. A tendência é que haja 

uma redução do número de fornecedores e em contrapartida a criação de 

vínculos com fornecedores estratégicos, com o intuito de alcançar vantagens 

competitivas, criar valor, incrementar a qualidade e reduzir os stocks (Malhotra & 

Agarwal, 2002). 

 Mercados de Referência - É composto por todas as entidades envolvidas que 

têm como objetivo dar referências sobre uma determinada organização, através 

de profissionais de referência ou analistas. As referências são decisivas na 

criação de relações entre as organizações e os seus clientes (Peck et al., 1999). 

 Mercados de Funcionários - É composto por funcionários com potencial e que 

detêm atributos que sustentem as competências chave de uma organização (Peck 

et al., 1999). O objetivo é que a organização seja atrativa e que os funcionários 

partilhem os mesmos valores (Baker et al., 2002). 

 Mercados de Influência – É constituído por todas as entidades que detêm poder 

para exercer influência sobre as organizações e os seus clientes. Estas entidades 

são compostas pelo governo e organizações sem fins lucrativos bem como grupos 

financeiros e de investimento (Malhotra & Agarwal, 2002). 

 Mercados Internos – É composto por funcionários e colaboradores de uma 

organização, tendo um papel crucial na manutenção da estratégia de marketing 

relacional. Os recursos humanos apresentam capacidades para trabalhar em 

equipa, não só com os seus colegas de trabalho, mas também com pessoas de 

outras organizações, com o intuito de poderem partilhar conhecimentos e assim 

apresentar projetos com maior criatividade e inovação (Weitz & Bradford, 1999). 
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Ainda neste seguimento, as escolas Nórdica e a Anglo-Australiana defendem que 

devido à expansão dos mercados, os relacionamentos devem ser agrupados mediante a 

tipologia de clientes, fornecedores e concorrentes. Assim, Gummesson (2008) identifica 

diversas relações que são agrupadas mediante quatro categorias distintas, 

nomeadamente: 

 Classic Market Relationship – consiste numa relação de mercado que abrange 

relacionamentos entre fornecedores, clientes e concorrentes; 

 Special Market Relationship – consiste numa relação de mercado que abrange 

relacionamentos em tempo integral e em tempo parcial bem como 

relacionamentos de natureza social; 

 Mega Relationship – consiste numa relação que influencia indiretamente a 

eficiência das relações de mercado e detém preocupações ao nível da sociedade 

e da economia (alianças com outras organizações) ; 

 Nano Relationship – consiste numa relação que influencia indiretamente a 

eficiência das relações de mercado e abrange as operações internas da 

organização . 

Desta forma, foi notória a imposição de novos mecanismos de marketing, de 

forma a englobar todos os mercados e processos desde as simples transações até aos 

relacionamentos de longo prazo – abordagem relacional.  

A abordagem relacional visa englobar o marketing em mercados organizados, 

diversificados e bem estruturados, tendo como objetivo criar e proporcionar valor aos 

clientes; enfatizar relacionamentos de longo prazo; gerar vantagens competitivas; reduzir 

custos; reconhecer a ligação entre a qualidade e o serviço ao cliente e garantir uma boa 

gestão dos recursos (Maxim, 2009).  

Assim sendo, as principais diferenças existentes entre a abordagem transacional e a 

abordagem relacional incidem ao nível do reconhecimento das relações e na forma como 

pensam, atuam e desenvolvem determinados fatores estratégicos que originam 

vantagens competitivas.  

Christopher et al., (2002) demostram os principais contrastes entre a abordagem 

transacional e a abordagem relacional (ver, p.f., tabela 5). 
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Abordagem Transacional Abordagem Relacional 

Orientação para a venda  

(preço) 

Orientação para a retenção do cliente 

(confiança e compromisso) 

Contacto descontínuo com o cliente Contacto contínuo com o cliente 

Ênfase nas caraterísticas do produto Ênfase no valor para o cliente 

Perspetiva de curto prazo  Perspetiva de longo prazo 

Fraco ênfase no serviço ao cliente Forte ênfase no serviço ao cliente 

Fraco empenho nas expetativas do 
cliente 

Forte empenho nas expetativas do cliente 

 

Tabela 5 – Diferenças entre a abordagem transacional e a abordagem relacional 

Fonte: adaptado de Palmer (2001, p. 9) 

 

Deste modo, a evolução do conceito de marketing foi progressiva, visto que em 

primeiro lugar foi dado ênfase unicamente à aquisição de clientes, o que fazia com que o 

marketing fosse unicamente direcionado para uma função. 

Atualmente, o marketing dá ênfase a todos os dominios, englobando a criação de 

vantagens competitivas, redução de custos e co-criação de valor, bem como a retenção 

de clientes, o que contribui para um cruzamento contínuo de funções alusivas ao 

marketing (ver, p.f., figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Evolução do conceito de marketing 

Fonte: Adaptado de Sheth & Parvatiyar (1995, p. 400) 
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Neste sentido, a evolução do conceito de marketing vai ao encontro de uma 

relação de natureza individual com cada cliente, através de uma grande interatividade, 

com o intuito de obter informações necessárias para oferecer produtos e serviços 

adaptados às necessidades de cada cliente. Assim, o conceito de marketing relacional 

apresenta maior importância, produz resultados positivos ao nível da qualidade e 

fidelização dos clientes (Reynolds & Beatty, 1999) e concede um foco mais amplo em 

comparação com o marketing transacional, uma vez que oferece um maior interesse ao 

nível da relação cliente-fornecedor, mas também no que respeita às relações existentes 

entre os próprios fornecedores, concorrentes, intermediários, investidores e accionistas 

(Gummesson, 1998). Segundo este autor, o marketing relacional apresenta uma visão de 

longo prazo, estratégias proveitosas e a aceitação do cliente enquanto parceiro e 

coprodutor de valor. Desta forma, o objetivo do marketing relacional é criar um vinculo de 

confiança e credibilidade com o cliente, dando origem a relacionamentos duradouros que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável das organizações (Bretzke, 2000). Neste 

sentido, existem outros autores influentes nesta área  que também apresentam as suas 

definições alusivas ao conceito de marketing relacional (ver, p.f. tabela 6). 

 
 

Autor Conceito 

Gummesson (1994, 

p. 5 - 20) 

“É considerado um relacionamento, rede e interação” 

Hunt & Morgan 

(1994, p. 20 - 38) 

“Todos os esforços de marketing dirigidos ao estabelecimento, 

desenvolvimento e manutenção de trocas relacionais bem 

sucedidas” 

Moller & Wilson 

(1999, p. 413 - 427) 

“Trata-se de entender, criar e gerir a troca de relacionamentos 

entre parceiros económicos, fabricantes, provedores de 

serviços e clientes finais” 

Buttle (1996,          

p. 1 - 16) 

“Preocupação com o desenvolvimento e manutenção de 

relacionamentos benéficos com os mercados estratégicos” 

Gronroos (1997,     

p. 322 - 340) 

“Processo de identificar, estabelecer, manter, aprimorar e 

quando necessário, encerrar relacionamentos com clientes e 

outros interessados, de modo que os objetivos de todas as 

partes envolvidas sejam alcançados” 

Gummesson (2010, 

p. 8 – 22) 

“Baseado em interações na rede de relacionamentos” 

 

Tabela 6 – Definições de marketing relacional 
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Porém, na perspetiva de O’Malley & Tynan (2005), não existe uma definição 

própria para o marketing relacional, visto que cada definição é influenciada mediante as 

pesquisas e permissas que influenciaram os autores.  

Neste seguimento, o marketing relacional é considerado um conceito chave para 

organizações que atuam em ambientes de negócios  competitivos (Bejou, 1997).  

Hunt & Morgan (1994) desenvolveram um modelo de relações entre as 

organizações e os clientes que propõe agregar a confiança e o comprometimento de 

forma a conseguir alcançar relacionamentos de longo prazo.  

A confiança é vista como um sentimento de certeza e segurança, associada à 

honestidade, competência e responsabilidade. Desta forma,  o reponsável de vendas 

deve conseguir influenciar as escolhas dos clientes de forma a que estes fiquem 

comprometidos com futuras compras, aumentando o seu grau de comprometimento e 

relacionamento entre ambas as partes (Farrely et al., 2009). 

O marketing relacional é visto como um foco no que respeita à integração entre o 

serviço, o cliente e a qualidade, tendo por base uma orientação de mercado (Ballantyne 

et al., 1995).  

Na indústria da restauração, a qualidade do serviço e o serviço ao cliente são 

recursos estratégicos que podem ser usados com a finalidade de obter vantagens 

competitivas (Jin et al., 2012).  

Os clientes mais exigentes procuram estabelecimentos de restauração que lhes 

proporcionem experiências inesquecíveis (Walls et al., 2011).  

Desta forma, os estabelecimentos de restauração têm de apresentar produtos e 

serviços únicos, com qualidade superior, com o intuito de incrementarem o valor 

experimental3 das suas ofertas e obterem diferenciação (Jin et al., 2013).  

Na restauração, as experiências dos clientes incidem, sobretudo, no 

conhecimento que estes possuem e nas observações que efetuam, bem como, na 

avaliação que fizeram em serviços anteriores (Jeong & Jang, 2011).  

Assim sendo, se as avaliações dos clientes face a experiências anteriores são 

positivas, os clientes criam expetativas relativamente ao serviço do restaurante, fazendo 

com que estes padronizem os seus hábitos de consumo, desenvolvendo um forte vínculo 

com aquele restaurante (Jin, 2015). 

Neste sentido, a criação de valor experimental resulta de um processo continuo de 

melhoria ao nível das experiências dos clientes, que por sua vez irá contribuir para o 

incremento da qualidade no relacionamento (Han & Ryu, 2009; Hyun, 2010). 

                                                             
3 Perceção de valor que é originada pelas experiências de consumo dos clientes (Keng & Ting, 2009) 
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Neste ponto, é crucial ajustar as ofertas de produtos e serviços mediante as 

orientações do cliente, tendo como finalidade a satisfação das suas necessidades. Desta 

forma, um funcionário que proporcione um atendimento cuidado e forneça um serviço 

rápido e eficaz, faz com que haja a possibilidade de melhorar a satisfação do cliente.  

Conforme alguns autores, é importante para os clientes encontrar um serviço, no 

qual, os funcionários são experientes e profissionais (Bove & Johnson, 2000),  uma vez 

que tal vai originar uma diminuição da incerteza percebida dos clientes, proporcionando 

uma maior qualidade no relacionamento (Chen et al., 2008). Por conseguinte, a 

amabilidade dos funcionários pode ser um fator que facilita a fidelização de clientes. Na 

perspetiva de Kincaid et al., (2010), os funcionários são vistos como um componente que 

detém influência sobre a repetição de compra dos clientes face a determinado 

restaurante. 

Com o crescimento do setor terciário, os serviços auferiram uma relevância 

significativa no mercado consumidor (Lickfeld, 2000). 

Na perspetiva de Zeithaml et al.,  (2009, p. 5), o serviço ao cliente é “um processo 

continuo de gestão e interação entre o comprador e o vendedor para garantir a satisfação 

continua do cliente”. As organizações demostram particular interesse no serviço ao 

cliente com o intuito de conseguir alcançar as preferências dos clientes (Christopher et 

al., 1991). Estes autores defendem ainda que o serviço ao cliente equivale a uma 

construção de ligações com os clientes e demais mercados ou grupos com a finalidade 

de garantir relações de longo prazo com vantagens mútuas. 

Para além disto, existem inúmeros serviços que compreendem atividades de 

desempenho tangível, onde os clientes as podem experimentar mediante um ou mais dos 

seus cinco sentidos (Lovelock & Gummenson, 2004). Neste ponto, Brink & Berndt (2008, 

p. 56) afirmam que o serviço ao cliente é visto como “uma prestação de serviços aos 

clientes antes, durante e após a compra”.  

No pensamento de Vilaginés (1994), um serviço superior marca a diferença, 

sendo que esta pode desenvolver um mercado, bem como inúmeras vantagens 

competitivas.  

Assim sendo, estas vantagens traduzem-se em resultados superiores para 

setores que apostam em serviços de excelência como fator de diferenciação: os custos 

de marketing são mais reduzidos, os preços dos serviços são mais elevados e obtém-se 

uma maior fidelização por parte dos clientes. Deste modo, mais concretamente na área 

da restauração, a excelência de um serviço ao cliente cria diferenciação face a outros 

restaurantes concorrentes, proporcionando a criação de vantagens competitivas, o 
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posicionamento no mercado (Zeithaml et al., 2009), a criação de valor para o cliente e um 

serviço de qualidade. 

A qualidade do serviço é um aspeto diferencial para as organizações que 

pretendem afirmar-se no mercado, uma vez que esta é vista como “um antecedente 

importante da satisfação do cliente” (Quin & Prybutok, 2008, p. 35-50). Assim, uma 

elevada qualidade do serviço garante maiores retornos económicos e fortes impactos ao 

nível da fidelização com o fornecedor de serviços, sendo por isso considerado um 

atributo de extrema relevância (Jauhari & Dutta, 2009).  

Neste seguimento, a qualidade do serviço pode também ser criada mediante a 

interação entre o funcionário e o cliente, de forma a que o restaurante consiga 

proporcionar o serviço pretendido de forma confiável e precisa. Para além disto, a 

atenção que os funcionários dedicam aos clientes, bem como todo o conhecimento 

inerente às práticas da restauração, a cortesia, a confiança e a aparência profissional dos 

funcionários são aspetos que detêm extrema relevância e significado para a obtenção de 

satisfação por parte dos clientes (Ryu & Han, 2010). 

Deste modo, é imprescindível perceber os gostos e as preferências dos clientes, bem 

como analisar os inúmeros atributos que são responsáveis pelo retorno dos clientes aos 

restaurantes, nomeadamente: a qualidade percebida, as expectativas dos clientes, o 

preço, a qualidade dos alimentos e o ambiente (Soriano, 2002). 

A qualidade percebida é definida como a apreciação do cliente no que respeita à 

excelência global de um produto (Bei & Chiao, 2001).  

Ao nível dos serviços, a qualidade percebida é definida como a avaliação realizada pelo 

cliente, durante o serviço, podendo assim comparar entre aquilo que o cliente esperava e 

aquilo que ele percebeu acerca do serviço prestado (Gianesi & Côrrea, 1994). No que 

concerne aos serviços, os clientes usufruem de três tipos de caraterísticas de qualidade 

para avaliar a experiência do serviço (Berry et al., 2002) nomaeadamente: Qualidade 

funcional, mecânica e humana (ver, p.f., tabela 7). 
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Determinantes da Qualidade Percebida 

 Qualidade Funcional Qualidade Mecânica Qualidade Humana 

 

 

Definição 

Qualidade técnica do 

serviço e se o mesmo 

o está a ser executado 

com competência 

Elementos não-

humanos no ambiente 

de serviço 

Desempenho, 

comportamento e 

aparência dos 

funcionários 

 

Na área da 

restauração 

Qualidade dos 

alimentos, variedade  

do cardápio, bebidas e 

ingredientes 

Design, ambiente, 

equipamentos, layout, 

iluminação, 

decoração e cor 

Linguagem corporal, 

tom de voz e nível 

de entusiasmo 

 

Tabela 7 – Determinantes da qualidade percebida 

Fonte: Elaboração própria adaptado de Berry et al., (2002)  

 

Na perspetiva destes autores, a qualidade humana é aquela que exerce maior influência 

no que respeita à perceção global da qualidade dos clientes na área da restauração. Não 

obstante, Parsa et al., (2005) defendem que a combinação da qualidade funcional, 

mecânica e humana pode garantir o sucesso de um restaurante.  

Deste modo, Parasuraman et al., (1985) apresentaram um modelo para a 

mensuração da qualidade do serviço (ver, p.f., figura 4), bem como a descrição de cada 

determinante (ver, p.f., tabela 8), tendo como base a comparação do serviço percebido 

com o serviço esperado. 
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Figura 4 - Determinantes da qualidade dos serviços 

Fonte: adaptado de Parasuraman et al., (1985, p. 48) 
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Determinante Conceito 

        Acessibilidade Envolve proximidade e facilidade de contacto. O serviço 

pode ser rapidamente acessível por telefone, apresentando 

um horário de funcionamento e localização favoráveis 

Comunicação Manter os clientes informados numa linguagem que sejam 

capazes de compreender. Também proporcionam a 

explicação do serviço, preços e custos de forma a assegurar 

que os problemas dos clientes são resolvidos 

Competência Apresentar as habilidades necessárias e conhecimentos 

para a realização do serviço 

Cortesia Envolve educação, respeito e amabilidade das pessoas 

Credibilidade Considera a honestidade e implica que a organização esteja 

comprometida em acompanhar os interesses dos clientes 

Confiabilidade Envolve consistência de desempenho, a organização presta 

os seus serviços, honrrando os seus compromissos 

Presteza Envolve a vontade dos funcionários prestarem os serviços 

de forma rápida e eficaz 

       Segurança Significa ausência de perigo, risco ou qualquer dúvida 

Aspetos tangíveis Engloba todas as evidências físicas dos serviços 

Compreensão e 

conhecimento 

Engloba um esforço em compreender as necessidades dos 

clientes, proporcionando uma atenção individualizada e 

reconhecimento de cada cliente 
 

 

 

Tabela 8 - Descrição das determinantes da qualidade dos serviços 

Fonte: adaptado de Parasuraman et al., (1985, p. 47) 

 

No referido modelo, o cliente apresenta expetativas para cada determinante da 

qualidade face ao serviço que está a ser adquirido. Assim, essas expetativas são 

confrontadas com o desempenho de cada dimensão da qualidade, durante e após o 

processo de prestação de serviço, sendo que as expetativas são criadas através da 

comunicação boca-a-boca, das necessidades pessoais e das experiências anteriores. 

Tendo como finalidade a obtenção de elevada qualidade num serviço, foi proposto um 

modelo que apresenta soluções para problemas inerentes à prestação de serviços, 

auxiliando os gestores na compreensão do processo de qualidade de um serviço 

(Parasuraman et al., 1985). Deste modo, o modelo foi proposto por estes autores e 

denomina-se de “Modelo dos 5 Gaps” (ver, p.f., tabela 9 e figura 5). 
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Modelo dos 5 Gaps 

Gap 1 Corresponde à s lacunas existentes entre as expetativas do cliente e a 

perceção criada sobre essas mesmas expetativas 

Gap 2 Traduz-se na lacuna existente entre a perceção das expetativas dos 

clientes e as especificações para satisfazer as expetativas dos clientes 

Gap 3 Indica a lacuna entre as especificações existentes e a prestação do 

serviço. Este problema pode ter como origem falhas ao nível das 

pessoas, processos e sistemas inerentes à prestação de serviços 

Gap 4 Equivale à lacuna existente na comunicação entre as especificações da 

qualidade dos serviços e a comunicação externa com os clientes, sendo 

que uma má interpretação ao nível da comunicação pode gerar 

expetativas incertas sobre os serviços 

Gap 5 Refere-se à lacuna presente entre o serviço esperado e o serviço 

percebido pelos clientes. 
 

Tabela 9 – Modelo dos 5 Gaps 

Fonte: Parasuraman et al., (1985, p. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5 – Modelo dos 5 Gaps 

Fonte: adaptado de Parasuraman et al., (1985, p. 44) 
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Assim sendo, Parasuraman et al., (1985, p. 45) defendem que “a qualidade que o 

cliente percebe numa prestação de serviço é uma função da magnitude e da direção das 

lacunas existentes entre os serviços esperados e a perceção do serviço recebido”. 

Robinsom (1999) afirma também que a qualidade do serviço prestado deve ter em 

atenção as expetativas dos clientes no que respeita aos serviços e à prestação dos 

mesmos. 

Tendo como base os pressupostos defendidos na seção 2.2, formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 1 – A qualidade percebida do serviço influencia positivamente a 

satisfação do cliente. 

 

2.3  Expetativas e Emoções  

 

As expectativas dos clientes podem ser vistas como um modelo de referência, 

onde os clientes compraram os produtos ou serviços adquiridos (Oliver, 1980).  

Em diversas situações, Kotler & Keller (2005) apresentam inúmeros fatores que possuem 

influência na formação das expetativas dos clientes, nomeadamente: 

 Experiências de compras anteriores 

 Conselhos/recomendação de pessoas conhecidas 

 Informações fornecidas pelo prestador de serviços 

 

Na perspetiva de Sheth et al., (2001, p. 338), “as emoções são a consciência da 

ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma resposta comportamental, 

juntamente com a avaliação do significado de ambas”.  

Assim sendo, estes autores defendem que as expetativas não alcançadas podem originar 

emoções negativas que contribuem para um afastamento dos clientes. Contudo, se as 

expetativas forem alcançadas, as emoções são positivas, o que faz com que haja a 

repetição da compra.  

 Os clientes reflectem sobre as suas emoções e decisões de consumo, sendo que 

a forma como eles vêem a transação, pode afetar comportamentos futuros (Blackwell et 

al., 2005).  

É importante salientar que perante diversos estudos realizados sobre as emoções 

nos processos de compra, foi dado ênfase à escala Consumption Emotions Set (CES) 

elaborada por Richins (1997) (ver, p.f., tabela 10). 
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Construto Sentimento Designação 

 

 

 
 

 

 

Emoções 

Alegria Felicidade 

Encanto 

Tristeza Depressão 

Infelicidade  

Surpresa Admiração 

Espanto 

Tranquilidade Calma 

Raiva Frustração 

Fúria 

Irritação 

Excitação Empolgação 

Vibração 

Entusiasmo 

 

Tabela 10 - Escala “Consumption Emotions Set” 

Fonte: adaptado de Richins, (1997, p. 127–146) 

 

Em qualquer serviço, o objetivo chave é que o cliente demonstre emoções 

positivas face a um produto ou serviço, de forma a que haja uma recompra continua dos 

mesmos. Essas emoçoes positicas podem ser alcançadas mediante variáveis 

subjacentes ao preço, qualidade dos alimentos, ambiente, cardápio, localização e 

reputação do chefe. 

Tendo como base os pressupostos defendidos na seção 2.3, formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 2 – As expetativas e emoções influenciam a satisfação dos clientes. 

 

2.3.1 Preço 

 

A recompra de produtos por parte dos clientes é crucial para uma empresa, daí a 

importância dos produtos apresentarem preços competitivos.  

Desta forma, Oh (2000) afirma que o preço é uma variável que detém um forte 

impacto na intenção de (re) compra de um cliente. Kotler & Keller (2007) afirmam que o 
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preço é o determinante que apresenta maior importância no momento da decisão de 

compra face a outros fatores.  

Neste sentido, Ranaweera & Neely (2003) asseguram que um preço razoável 

detém uma influência positiva na retenção e recompra dos clientes. 

O preço que um cliente paga por um serviço, determina o seu nível de qualidade, 

visto que um cliente está disposto a pagar um preço elevado por uma refeição de 

requinte exige ficar satisfeito e que as suas expetativas sejam alcançadas ao nível da 

qualidade dos alimentos e do ambiente do restaurante, de forma a haver intenção de o 

cliente voltar (Klara, 2001). 

Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.1., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 3 – O preço tem influência na satisfação dos clientes. 

Hipótese 4 – A satisfação dos clientes tem influência na recompra dos clientes. 

Hipótese 5 – O preço tem influência na recompra dos clientes. 

 

2.3.2 Qualidade dos Alimentos 

 

A qualidade dos alimentos é uma condição necessária para garantir a satisfação 

das necessidades e expectativas dos clientes (Peri, 2006). De acordo com Raajpoot 

(2002) e Sulek & Hensley (2004), estes afirmam que a qualidade dos alimentos tem sido 

reconhecida como um princípio essencial para a satisfação dos clientes ao nível da 

restauração.  

Apesar da importância deste atributo, não existe unanimidade no que respeita aos 

atributos individuais que constituem a qualidade dos alimentos.  

Assim, Sulek & Hensley (2004) explicam que não existem atributos separados, 

procedendo assim à junção dos mesmos, formando apenas um atributo: a qualidade dos 

alimentos. Este é o fator que detém maior influência nas intenções de compra dos 

restaurantes à la carte (Sulek & Hensley, 2004) enquanto que o tempo de espera é o 

fator mais critico no que respeita a restaurantes de serviço rápido (Davies & Vollmann, 

1990). 

Para Kivela et al., (1999) existe um modelo próprio para a qualidade dos 

alimentos, onde teriam de ser agrupados inúmeros atributos, nomeadamente: 

apresentação do prato, variedade do cardápio e a temperatura dos alimentos. 
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Na perspetiva de Gupta (2007), os atributos que contribuem para uma maior 

repetição da compra são a qualidade dos alimentos, o preço e a qualidade do serviço, 

enquanto que o sabor e a apresentação são os atributos que apresentam maior 

conotação ao nível da satisfação do cliente. 

Cullen (2004) afirma que a qualidade dos alimentos, o cardápio, a arrumação do 

restaurante e a sua localização são os atributos chave para o processo de decisão na 

escolha de um restaurante.  

A par disto, Jung et al., (2015) acrescenta ainda que a qualidade dos alimentos, 

bem como a qualidade do serviço e o preço são os atributos que apresentam maior 

contributo na satisfação dos clientes.  

De acordo com o estudo de Parsa et al., (2005), a qualidade dos alimentos é 

crucial para o sucesso dos restaurantes, porém são notórios outros atributos que 

influenciam o sucesso dos mesmos.  

Deste modo, num restaurante de luxo4, os clientes gostam de permanecer durante 

longos períodos de tempo, uma vez que o ambiente físico tende a ser requintado e 

acolhedor. Para além disto, a decoração, o nível de ruído bem como a higiene e limpeza 

(Sulek & Hensley, 2004) são aspetos que apresentam um elevado aprimoramento, 

contribuindo para a criação de emoções positivas, proporcionando sentimentos de 

satisfação, prazer e alegria (Wakefield & Blodgett, 1996). 

Neste seguimento, Raajpoot (2002) defende ainda que um dos atributos a reter ao 

nível da qualidade dos alimentos são as receitas saudáveis, visto que um restaurante de 

luxo deve proporcionar alimentos nutritivos e saudáveis aos seus clientes. Lombard 

(1989) afirma ainda que neste segmento de restaurantes, a tipologia de produtos são de 

luxo e possuem qualidade superior, estética e imagem diferenciada. 

Neste ponto, Kivela et al., (1999) observou que a presença de alimentos 

saudáveis e nutritivos na restauração gera uma maior satisfação dos clientes, visto que é 

notório um crescente interesse neste tipo de alimentos por parte dos clientes. 

Nesta medida, outro atributo chave na qualidade dos alimentos é o sabor, sendo 

que este afeta diretamente a satisfação do cliente e as suas intenções futuras (Kivela et 

al., 1999). Neste sentido, associado ao sabor está a frescura dos alimentos, uma vez que 

quanto mais frescos são os alimentos, maior é o sabor, a suculência e o aroma presente 

nas refeições (Péneau et al., 2006).  

                                                             
4 Tipo de restaurante que apresenta alimentos de qualidade superior, caros, esteticamente bem 

elaborados, limitados a uma determinada tipologia de clientes, onde é possível usufruir de 

experiências de consumo autênticas (Lagier & Godey, 2007). 
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Não obstante, a temperatura é considerada um atributo sensorial de extrema 

relevância, visto que incrementa o prazer na experiência alimentar (Kahkonen et al., 

1995) e influencia o sabor e o aroma dos alimentos (Delwiche, 2004).  

Desta forma, a qualidade do restaurante é inúmeras vezes relacionada com a 

qualidade dos alimentos, mas também com a qualidade do ambiente e da atmosfera 

envolvente (Marinkovic et al., 2014). 

Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.2., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação: 

  

Hipótese 6 – A qualidade dos alimentos influencia a satisfação dos clientes 

 

2.3.3 Ambiente  

 

O ambiente do restaurante é um atributo importante que afeta a satisfação do 

cliente. O ambiente representa um conjunto de elementos que podem ser controlados 

com o intuito de influenciar as reações afetivas, cognitivas, físicas e comportamentais dos 

clientes e funcionários (Rieunier, 2002).  

Nos restaurantes, o local onde são servidas as refeições corresponde ao espaço 

que apresenta maior complexidade face às restantes áreas envolventes (Sulek & 

Hensley, 2004). Desta forma, existe um conjunto de fatores que contribuem para a 

criação desse mesmo espaço, nomeadamente: a decoração, o ruído, a temperatura, os 

odores, as cores e a música (Bitner, 1992).  

Neste seguimento, de forma a reforçar a ideia, Ryu & Jang (2007) defendem que 

as variáveis que contribuem para um bom ambiente em restaurantes de luxo são 

essencialmente a música, os aromas e a temperatura bem como a aparência dos 

funcionários.  

Jang & Namkung (2009) afirmam também que o ambiente é constituído pela 

organização do espaço, a cor e a iluminação e que estes são aspetos indispensáveis 

para uma experiência de excelência na restauração.  

Neste sentido, a decoração é vista como um elemento essencial para a criação de 

um ambiente atrativo ao nível da restauração (Mattila & Wirtz, 2001). Segundo Han & 

Ryu, (2009, p. 490), os clientes avaliam consciente ou inconscientemente o ambiente 

agradável de um restaurante mediante sinais tangíveis, tais como “os esquemas de cores 

na área de jantar, as decorações do teto, os quadros, as flores, os revestimentos dos 

pavimentos e a qualidade do mobiliário”. 



27 
 

Para além destes autores, Kim et al., (2006) defendem que o design de interiores, 

a iluminação e o layout da sala de jantar são aspetos tangíveis valorizados ao nível do 

serviço da restauração que detêm influência no comportamento e na perceção do cliente 

face a um determinado restaurante.  

Neste ponto, Yuksel & Yuksel (2002) afirmam que um ambiente confortável é tido 

como um fator chave que proporciona uma maior atração, satisfação e retenção dos 

clientes. Estes autores acrescentam ainda que, a disposição das mesas, bem como a 

música e a decoração são atributos primordiais ao nível do comportamento e decisões de 

escolha dos clientes.  

Auty (1992) apresenta a sua ideia defendendo que quando equiparados a 

restaurantes com igual nível de qualidade dos alimentos, o fator crítico para a escolha do 

restaurante é o seu ambiente. 

Os clientes procuram restaurantes com um ambiente acolhedor, onde possam 

usufruir de longos períodos de tempo (Wakefield & Blodgett, 1996).  

Por norma, num restaurante à la carte5, os clientes têm que esperar um 

determinado período de tempo pela sua refeição, sendo imprescindível a existência de 

uma boa disposição do mobiliário, bem como cadeiras confortáveis de forma a que o 

cliente se sinta confortável e satisfeito (Barker & Pearce, 1990).  

No que respeita ao tempo de espera, este é outro fator importante na avaliação do 

restaurante. Um cliente que se sinta confortável num restaurante, vai ter uma maior 

predisposição para esperar pela sua refeição (Sulek & Hensley, 2004), sendo, contudo, 

relevante avisar o cliente do tempo médio de espera para que este não se sinta 

desapontado com o serviço prestado (Romm, 1989), visto que a maioria dos clientes 

gostam de ser atendidos com rapidez (Hui & Tse, 1996). 

Neste sentido, de acordo com um estudo realizado por Liu & Jang (2009), são 

visíveis as relações existentes entre o ambiente do restaurante, as respostas emocionais 

e as intenções comportamentais ao nível da restauração, sendo que foi possível 

constatar pelos autores, que o ambiente do restaurante teve resultados deveras 

significativos ao nível do valor percebido dos clientes.  

Perante outro estudo, desenvolvido por Zhang et al., (2014), é possível constatar que o 

gosto pela comida, a qualidade do serviço, o ambiente do restaurante e a oferta variada 

de refeições influenciam o nível de satisfação do cliente. 

                                                             
5 Tipo de restaurante que apresenta um cardápio pré-definido aos clientes, os pedidos são 

registados pelos funcionários (Lippel, 2002) e o atendimento é mais demorado, uma vez que o 

cliente aguarda pela confeção da comida.  
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Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.3., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 7 – O ambiente e a sua envolvência influenciam a satisfação dos 

clientes. 

2.3.4. Cardápio 

 

A refeição deve compreender uma variedade de alimentos distintos, uma vez que 

os clientes desejam alcançar experiências únicas e esplendorosas, tendo presente 

restaurantes que proporcionem uma vasta oferta de alimentos e refeições (Chang et al., 

2010).  

As refeições podem ser apresentadas e divulgadas aos clientes mediante os 

respetivos cardápios. Assim sendo, o cardápio detém uma posição de extrema relevância 

na área da restauração, uma vez que este é visto como uma ferramenta de comunicação 

e venda de produtos, tendo como finalidade representar a imagem da organização 

(Kincaid & Corsun, 2003). 

Dada a importância deste atributo, os restaurantes devem ter especial interesse 

nos seus cardápios, sendo que estes devem ser bem desenhados e apelativos, de forma 

a conseguirem cativar a atenção dos clientes no momento do consumo (Antun & 

Gustafson, 2005).  

O cardápio é uma lista ou simplesmente um cartão onde constam as opções ao 

nível das refeições e bebidas (Wansink et al., 2005) sendo este um elemento elaborado 

pela gerência do restaurante com o intuito de serem aceites os preços, o design e o 

conteúdo da informação (Jones & Mifli, 2001).  

O cardápio é considerado um elemento complementar à atmosfera e ao serviço 

prestado ao cliente num determinado restaurante, contribuindo para a criação de 

experiências memoráveis para os clientes, devendo conter variadas combinações 

apelativas de refeições e bebidas de forma a satisfazer as expetativas dos clientes. Neste 

seguimento, o cardápio é visto como um atributo de diferenciação, visto que se um 

restaurante procura ter um serviço de excelência e distinção perante os seus clientes, 

este deve inovar no design do cardápio, ter uma vasta gama de alimentos e ingredientes 

bem como introduzir refeições e bebidas exclusivas, de forma a criar autenticidade junto 

dos clientes (Ozdemir & Caliskan, 2014). 

 De acordo com Clark & Wood (1998), os clientes têm apetência para serem leais 

a determinados restaurantes. Assim sendo, um cliente é leal a um determinado 
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restaurante quando este vivencia experiências positivas, tendo assim razões válidas para 

revisitar o mesmo.  

Neste sentido, a qualidade do serviço, a qualidade da comida, a familiaridade com os 

empregados, o ambiente bem como a localização do restaurante são atributos essenciais 

que incrementam a fidelização de clientes. 

Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.4., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 8 – O cardápio influencia a satisfação dos clientes 

 

2.3.5 Localização 

 

A localização do restaurante é um atributo que os clientes consideram como 

decisivo aquando da escolha de um restaurante (Yuksel & Yuksel, 2002).  

A localização é dos primeiros fatores que é tido em consideração na decisão da 

escolha do restaurante (Silver, 2000). Na perspetiva de Klara (2001), a localização 

perfeita é sem dúvida um elemento estratégico para o sucesso de um restaurante. 

Quando se procede à escolha de uma localização para um restaurante, devem ser 

considerados alguns elementos (James et al., 1975), nomeadamente: previsão do 

potencial de vendas, acessibilidades, resposta às necessidades dos mercados alvo. 

Os clientes quando optam por ir a um restaurante, procuram aquele pelo qual têm 

maior preferência, contudo têm sempre presente as acessibilidades ao local, bem como o 

tempo que despendem na viagem até àquele restaurante (Heung, 2003).  

Desta forma, Yuksel & Yuksel (2002), afirmam que uma localização conveniente é um 

atributo que determina as intenções comportamentais e de revisita dos clientes, 

influenciando a sua satisfação no geral. 

Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.5., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 9 – A localização influencia a satisfação dos clientes. 
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2.3.6 Reputação do Chefe 

 

Um atributo que contribui para a revisita contínua dos clientes é a reputação do 

chefe do restaurante.  

Upadhyay et al., (2007) defendem que a reputação do chefe é o atributo com 

menor importância comparativamente a outros atributos.  

Porém, a reputação de um chefe está intrinsecamente relacionada com a marca do 

restaurante (Henderson, 2011). Para além disto, a reputação de um chefe pode 

desenvolver algumas mudanças nos hábitos alimentares devido, muitas vezes, a novas 

aprendizagens e contactos com estilos de vida mais modernos, contribuindo para uma 

maior variedade de estilos gastronómicos, satisfazendo uma maior quantidade de clientes 

(Lyon et al., 2003) & (Stead et al., 2004). 

Tendo como base os pressupostos defendidos na subseção 2.3.6., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 10 – A reputação do chefe influencia a satisfação dos clientes. 

 

Face a todos os atributos, é crucial para qualquer restaurante apostar em atributos 

de diferenciação. A autenticidade é um atributo notável, visto que os alimentos e o 

ambiente do restaurante criam experiências genuínas para os clientes, onde estes podem 

sentir-se mais familiarizados com alguns costumes e tradições (Ebster & Guist, 2004). À 

vista disto, reveste-se de peculiar interesse a apresentação de um esquema onde 

estejam presentes os diversos atributos que contribuem para a satisfação e revisita dos 

clientes aos restaurantes (ver, p.f., figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Atributos que contribuem para a satisfação e revisita dos clientes  

Fonte: Elaboração Própria 
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De acordo com a figura 7, a qualidade percebida do serviço, as expetativas dos 

clientes, os preços, a qualidade dos alimentos, o ambiente, o cardápio, a localização e a 

reputação do chefe são elementos que contribuem para a satisfação do cliente na área 

da restauração (Naderian & Baharun, 2015).  

 

2.4 Satisfação dos Clientes 

 

Ao nível da satisfação dos clientes, diversos autores afirmam que os fatores que 

apresentam maior influência na satisfação dos clientes são a higiene (Aksoydan, 2007), a 

frescura e a qualidade dos alimentos (Myung et al., 2008).  

Num estudo realizado por Namkung & Jang (2010), as variáveis que apresentam 

maior influência na satisfação dos clientes são o preço e o sabor dos alimentos, sendo 

que no estudo de Goyal & Singh (2007), a qualidade da comida é a varíavel que detém 

maior relevância no que respeita à satisfação dos clientes. 

A satisfação do cliente compreende o grau de alcançe das necessidades e 

expetativas dos clientes (Schiffman et al., 2010); (Levens, 2012) e provém de diversas 

variáveis como a qualidade e o desempenho dos produtos e serviços.  

A satisfação é tida também como uma sensação de bem-estar, onde o cliente volta com 

alguma regularidade a determinado estabelecimento de forma a obter um determinado 

bem ou serviço (Aulete, 2008). 

Lovelock et al., (2011,  p. 66) afirmam que “a satisfação pode ser definida como 

uma avaliação atitudinal, que se segue a uma experiência de consumo. Grande parte dos 

estudos baseiam-se na teoria de que a confirmação de expetativas pré-consumo é o 

principal fator determinante da satisfação. Isso significa que os clientes têm certos 

padrões de serviços em mente antes do consumo, construidos com base em informações 

de mercado, boca-a-boca e experiências anteriores. As informações são repassadas pelo 

cliente e, com base nelas, cada um estabelece uma projeção ou expetativa do que deve 

acontecer. Durante o encontro de serviços, os clientes experimentam o desempenho e 

comparam-no com o nível previsto. As avaliações da satisfação são então formadas com 

base nessa comparação”. 

Assim sendo, a satisfação do cliente é tida como uma avaliação face à decisão de 

compra (Day, 1984). Para além disto, a satisfação pode ser classificada de duas formas: 

específica ou global.  

Por um lado, se a satisfação for específica, significa que é um tipo de avaliação que o 

cliente faz após uma experiência de compra própria. Por outro lado, se a satisfação for 
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global, significa que os clientes classificam a marca tendo por base todas as suas 

experiências (Johnson & Fornell, 1991). Deste modo, diversos autores defendem que a 

satisfação do cliente é explicada mediante a “Teoria da Expectativa-Refutação”, 

defendida por Lewin (1938). Este autor afirma que os clientes avaliam os seus niveis de 

satisfação mediante a comparação de experiências.  

 Porém, esta abordagem tem como base o “Processo Cognitivo da Confirmação 

das Expetactivas”, defendido por Oliver, (1980). Deste modo, segundo Blackwell et al., 

(2005), esta teoria assenta em três avaliações, nomeadamente: 

1. A confirmação está presente quando o desempenho real corresponde às 

expetativas 

2. A desconfirmação positiva ocorre quando o desempenho real é superior às 

expetativas 

3. A desconfirmação negativa surge quando o desempenho real é inferior às 

expetativas 

Huang et al., (2010) referem também que a satisfação do cliente progride essencialmente 

de uma resposta fisiológica por parte do cliente, fazendo com que haja uma diferenciação 

entre a perceção anterior e posterior ao acto de consumo.  

Por conseguinte, um estudo apresentado por Amin et al., (2013) refere que a 

satisfação do cliente tem como referência alguns componentes, nomeadamente a 

receção, a alimentação e o preço. Deste modo, a satisfação dos clientes é o propósito de 

qualquer negócio devido às repercurssões futuras ao nível dos comportamentos de (re) 

compra (Jani & Han, 2011); (Ryu et al., 2012); (Slatten et al., 2011). 

À vista disto, a satisfação dos clientes está intimamente relacionada com as 

perceções da qualidade dos produtos e serviços bem como com as expetativas, sendo 

estas criadas mediante as necessidades, experiências, valores e informações dos 

produtos (Al-Rousan et al., 2010).   

Neste sentido, Kotler et al., (2005) afirmam que são notórios os inúmeros 

benefícios que uma organização pode usufruir resultantes da elevada satisfação dos 

clientes, (ver, p.f. tabela 11). 
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Benefícios da 

Elevada 

Satisfação 

dos Clientes 

Redução da sensibilidade ao preço 

(clientes satisfeitos apresentam maior predisposição para pagar preços 

mais elevados) 

Repetição e/ou incremento de novos produtos da mesma marca 

(clientes satisfeitos apresentam maior confiança para experimentar 

novos produtos de uma marca que já conhecem, uma vez que o risco é 

menor face a novos produtos de outros fornecedores) 

Baixa taxa de rotação dos funcionários 

(clientes satisfeitos dão primazia a estabelecimentos que mantenham os 

seus funcionários, uma vez que estes já conhecem os gostos e 

preferências dos clientes) 

 Custos de transação reduzidos 

(clientes satisfeitos optam por adquirir os produtos da mesma 

organização, fazendo com que a organização não necessite de realizar 

grandes investimentos para atrair novos clientes) 

Custos reduzidos para atrair novos clientes 

(clientes satisfeitos facultam uma imagem positiva da organização, 

fazendo que haja publicidade verídica e gratuita) 

 

Tabela 11 - Benefícios da elevada satisfação dos clientes 

Fonte: Elaboração própria adaptado de Kotler et al., (2005) 

 

De forma obter sucesso ao nível da satisfação dos clientes, as organizações 

devem apostar na criação de mecanismos de diferenciação, para que assim seja possível 

a oferta de produtos e serviços de qualidade, bem como bons relacionamentos entre 

funcionários e clientes, tendo como finalidade o incremento da produtividade da 

organização (Kotler & Armstrong, 2007). 

Assim sendo, na perspetiva de Jones & Sasser (1995), clientes satisfeitos tendem 

a apresentar um maior grau de fidelização com a organização. Deste modo, a relação 

presente entre a satisfação e a fidelização pode ser percebida em três zonas distintas: 

deserção, indiferença e afeição (ver, p.f., figura 7). 
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Figura 7 - Relação entre a satisfação e a fidelização dos clientes 

Fonte: Jones & Sasser (1995, p. 91) 

 

A zona de deserção é caraterizada pelos baixos níveis de satisfação. Nesta zona, 

os clientes mudam de fornecedor com muita facilidade, sendo que existem clientes 

insatisfeitos que podem contribuir para a criação de uma má imagem da organização 

bem como expressar comentários negativos. A zona de indiferença é caraterizada por 

níveis de satisfação intermédios, sendo que os clientes apenas trocam de fornecedor 

caso encontrem fornecedores que ofereçam alternativas mais vantajosas. A zona de 

afeição é caraterizada pelos altos níveis de satisfação sendo que os clientes encontram-

se satisfeitos e recomendam os serviços a terceiros (Jones & Sasser, 1995). 

Assim sendo, um elevado nível de satisfação do cliente pode originar um impacto 

positivo no que respeita à fidelização do cliente (Mittal et al., 1998), sendo por isso que 

Oliver (1999) explica que a ligação presente entre a satisfação e a fidelização pode ser 

resumida em cinco aspetos, nomeadamente: 

 A satisfação e a fidelização são conceitos particulares 

 Não existe fidelização se não existir satisfação 

 Parte da satisfação é a base para a existência de fidelização 

 A satisfação é uma fração da fidelização 

 A satisfação é o início do processo que terminará com a fidelização de clientes 
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Porém, apesar de Taylor et al., (2004) defenderem que a satisfação está intimamente 

ligada à fidelização de clientes, Mingnet (2003) afirma que um cliente satisfeito não tem 

necessariamente que ser fiel a determinado produto ou serviço. 

Tendo como base os pressupostos defendidos na seção 2.4., formulou-se a 

seguinte hipótese de investigação:  

 

Hipótese 11 – A satisfação dos clientes influencia positivamente a fidelização do 

mesmo. 

 

2.5 Fidelização de Clientes  

 

A fidelização é tida como um compromisso de recompra de um produto ou 

serviço, tendo assim a capacidade de alterar comportamentos (Oliver, 1999).  

A fidelização é vista também como uma medida de comportamento que oscila mediante o 

setor de atividade (Kumar & Shab, 2004). Para além disto, Sivadass & Baker-Prewitt 

(2000) defendem ainda que a fidelização dos clientes tem como finalidade avaliar a 

satisfação do cliente. 

A fidelização de clientes é indispensável para o sucesso empresarial, mais 

concretamente em segmentos de mercado competitivos, uma vez que é mediante 

clientes leais que as organizações conseguem manter-se ativas no mercado e 

consequentemente alcançarem uma afirmação distinta face às outras organizações 

(Samara & Morsch, 2005).   

Neste sentido, Marques (1997), afirma também que fidelizar clientes alude para a 

capacidade dos gestores em atrair clientes, mais concretamente, maravilhá-los com um 

atendimento distinto. Assim sendo, as empresas devem atuar de forma estratégica, tendo 

em vista a obtenção de informações alusivas às necessidades dos clientes, visto que a 

satisfação e a fidelização estão intrinsecamente relacionadas com essas mesmas 

necessidades. Assim, ao nível das estratégias de fidelização, estas podem contribuir para 

a criação de novas oportunidades de mercado para as organizações, sendo fundamental 

o investimento em determinados programas de fidelização.   

Neste seguimento, deve-se analisar a medição da fidelização, uma vez que se não 

conseguirmos medir, não será possível realizar uma gestão eficiente. Deste modo, 

existem três dimensões alusivas à fidelização de clientes (Vilares & Coelho, 2005), 

nomeadamente: 
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 Dimensão Comportamental – Intenção de continuar como cliente ou incentivar 

terceiros a serem clientes 

 Dimensão Cognitiva – Intenção de medir os sentimentos do cliente face ao 

fornecedor 

 Dimensão Afetiva – Intenção de questionar a opção do cliente em escolher o 

fornecedor. Esta dimensão está relacionada com as ligações emocionais e implica 

uma interação humana 

 

Assim sendo, estas são as principais dimensões que explicam a fidelização de clientes. 

Porém, existem autores que defendem outros indicadores no que respeita à medição da 

fidelização (ver, p.f., tabela 12). 

 

Autores Dimensões Indicadores 
 

 

 

 

 

 

Reichheld (1993) 

 

 

 

 

Comportamental 

 Taxa de retenção de clientes 

 Quota de serviços de mercado 

 

 

Gremler (1995) 

 

Comportamental  Intenção de continuar a compra 
 

Afetiva  Recomendar os serviços a terceiros 

 

Cognitiva 
 

 Cliente escolhe o fornecedor quando 

necessita de um produto 

 

 

Clark (1996) 

 

 

Comportamental 

 Patronage ratio 

 Rácio de mudança 

 Rácio orçamental 

 Medidas compósitas 
 

 

 

Bloemer & 

Ruyter (1999) 

 

Comportamental 

 Intenção de compra 

 Sensibilidade ao preço 

 Reclamações 
 

 

 

Cognitiva  Resistência à mudança de fornecedor 

 

Beerli (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamental 
 Recomendações do cliente 

 Sentimento de fidelização 
 

Tabela 12 - Determinantes para a medição da fidelização 

 

No contexto da fidelização de clientes, Oliver (2010) defende que esta é vista 

como um compromisso que auxilia ou favorece um certo produto/serviço, fazendo com 

que exista uma compra repetitiva da mesma marca, apesar das influências e esforços de 

marketing que eventualmente podem originar uma atitude de mudança.  
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Já Greenberg (2001) argumenta que a fidelização de clientes reflete os 

relacionamentos e não os produtos, visto que a venda de um produto no mercado não 

garante o sucesso da empresa, tornando assim a fidelização de clientes uma temática de 

extrema relevância. 

Atualmente é fundamental compreender que as organizações estão em constante 

competição no mercado e precisam de adotar técnicas específicas para conquistar os 

seus clientes, sendo considerado crucial o conhecimento dos clientes e das suas 

necessidades para que assim seja possível construir uma relação duradoura com os 

clientes (Brown, 2001).   

A conquista de novos clientes é difícil e aporta elevados custos, tornando-se mais 

interessante a construção de uma relação contínua do que propriamente um mero 

contacto casual (Gronroos, 2007).  

Os clientes são os principais ativos da organização, sendo a fidelização dos mesmos é 

vista como um trunfo que impede o contacto com novos concorrentes (Kotler & Keller, 

2007).   

A fidelização de clientes é considerada uma mais-valia para o incremento da 

rentabilidade de uma organização, uma vez que segundo (Zhang et al., 2010) permite:    

 Repetição das vendas 

 Vendas cruzadas 

 Processos de referência 

 Preço premium 

 Redução de custos 

Em paralelo com o incremento da rentabilidade da organização, a fidelização de clientes 

é vista como um processo que aporta infinitas vantagens para a organização, 

nomeadamente: 

 Menor sensibilidade ao preço (Reichheld, 1993) 

 Maior propensão na junção de benefícios de longo prazo (Lam et al., 2004) 

 Oferta de soluções mais viáveis para a satisfação dos clientes (Saias, 2007)  

 Menor sensibilidade às ofertas dos concorrentes (Bustos & Benito, 2008)  

 Recomendar positivamente a organização (Sweeney & Swait, 2008)  

 Reforçar a competitividade empresarial (Lam et al., 2004)  

 Compra de maior diversidade de produtos aos fornecedores (Saias, 2007)  

 Incremento do volume de vendas e margens de lucro (Bustos & Benito, 2008)   
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No que respeita ao nível do processo de fidelização de clientes, Brito & Lencastre (2000) 

asseguram a necessidade de encantar o cliente e não apenas de satisfazer as suas 

necessidades, uma vez que clientes encantados significa que a satisfação das suas 

necessidades foi excedida.  

A fidelização de clientes corresponde assim a uma vontade contínua de um cliente 

comprar e recomprar produtos a uma determinada organização, de forma quase 

exclusiva, recomendando a marca a terceiros (Lovelock & Wright, 2002).  

Deste modo, o facto de um cliente recomendar a marca, faz com que haja um vínculo 

seguro entre rentabilidade e fidelização, contribuindo para que haja uma elevada 

propensão para alguns comportamentos e tendências (Meidan, 1996), nomeadamente: 

incrementar a compra de produtos, recomendar a organização a potenciais clientes e 

diminuir os custos de aberturas e fechos de contas de clientes. 

A fidelização de clientes está intrinsecamente associada ao valor da marca. Caso 

os clientes sejam indiferentes à marca e a todos os seus atributos associados, o valor 

associado será fraco - cliente sensível ao preço (sem fidelização à marca). 

Contrariamente a esta situação, se o cliente comprar a marca e recomendar a mesma a 

terceiros, o valor associado será forte - cliente comprometido, o que contribui para um 

maior reconhecimento da marca.  Neste seguimento, pode-se ainda considerar dois tipos 

de valor intermédio associado à marca, nomeadamente o cliente que gosta da marca 

(amigo da marca) e o cliente que se encontra satisfeito (não apresenta razões para 

mudar de marca) (Aaker, 1992) (ver, p.f. figura 8). 
 

 

Figura 8 - Pirâmide da fidelização 

Fonte: Aaker (1992) 

Cliente comprometido 

Gosta da marca  

(amigo da marca) 

Cliente satisfeito 

(não há razões para mudar) 

Sensíveis ao preço 

(sem fidelização à marca) 
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Face à concorrência existente no mercado, as organizações devem criar 

mecanismos de fidelização dos seus clientes, modificando os seus produtos, criando 

alternativas de forma a satisfazer as necessidades e exigências dos clientes (Vavra, 

1993). A fidelização de clientes tem sido vista como uma prioridade, devido às constantes 

crises político-económicas, uma vez que a aquisição de novos clientes é dispendiosa e o 

relacionamento pode ser de curta duração (Kotler & Armstrong, 1998).   

Porém, a fidelização de clientes não é centrada unicamente na compra sucessiva 

de produtos. Assim, existe um requisito que permite a criação de um relacionamento 

duradouro entre o cliente e a organização, denominado de confiança (Berry, 2002). Neste 

sentido, existem diversos determinantes que cooperam positivamente para o alcance de 

alternativas que sustentem o processo de fidelização de clientes (ver, p.f. tabela 13). 

 

Determinantes Definições/Implicações Fatores/Estratégias Autores 

 

 

Confiança 

Primeiras transações entre 

clientes e organizações 

 Nível de expetativa do 

cliente 

 Nível de experiencia 

do cliente 

Lara & 

Casado 

(2002) 

 

 
 

Satisfação do 

Cliente 

Dimensão Subjetiva 

Vínculo emocional entre a 

organização e o cliente 

Dimensão Objetiva 

Associação do perfil de 

comportamento do cliente 

 Existência de custos 

de mudança 

 Satisfação do cliente 

Fornell 

(1992) & 

Oliver 

(1999) 

 

Qualidade 

Percebida 

Programas de qualidade 

dos produtos e/ou serviços 

 Agregar valor 

superior 

 Prestação de 

serviços de 

excelência 

Kotler & 

Armstrong 

(1998) 

 

Valor 

Rácio do total dos 

benefícios sobre o total 

dos sacrifícios 

Relação entre os custos e 

os benefícios (repetição 

de compra) 

Sawyer & 

Dickson 

(1984) 

 

Tabela 13 - Determinantes da fidelização 

 

Neste seguimento, será apresentado um quadro sintese com os principais 

contrutos em estudo (ver, p.f., tabela 14). 
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Classificação Constructo Definição e Caraterísticas Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Antecedentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade do 

Serviço 

Compreende a avaliação que o 

cliente faz mediante determinado 

bem ou serviço. Ao nível da 

qualidade do serviço estão 

subjacentes diversos atributos, 

nomeadamente: profissionalismo no 

atendimento, qualidade percebida, 

preço, qualidade dos alimentos, 

alimentos saudáveis, comidas 

saborosas, decoração e ambiente, 

variedade do cardápio, localização e 

reputação do chefe 

Bove & Johnson 

(2000); Soriano 

(2002); Maxim 

(2009); Klara 

(2001); Raajpoot 

(2002); Kivela et 

al., (1999); Bitner 

(1992); Cullen 

(2004); Oh (2000) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expectativas 

Reflete os desejos dos clientes e 

permite fazer uma comparação sobre 

aquilo que o cliente esperava e 

aquilo que efetivamente recebeu. 

Ao nível das expetativas estão 

subjacentes diversos atributos, 

nomeadamente: experiências 

positivas, recomendação de pessoas 

conhecidas e tempo de espera 

reduzido 

Oliver (1980); 

Fornell (1992); 

Zeithaml (2009); 

Lovelock & Wright 

(2002); Walls et al., 

(2011); Kotler & 

Keller (2007); 

Davies & Vollmann, 

(1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Central 

 

 
 
 

 

Satisfação 

Compreende a avaliação feita pelo 

cliente, de forma a obter a satisfação 

das suas necessidades 

Zeithaml & Bitner 

(2003) 

 

 

 

 

 

Consequentes  

 

 

 
 

Emoções 

As emoções são a consciência da 

ocorrência de alguma excitação 

fisiológica seguida por uma resposta 

comportamental, juntamente com a 

avaliação do significado de ambas. 

Ao nível das emoções estão 

subjacentes diversos sentimentos, 

nomeadamente: alegria, tristeza, 

surpresa, tranquilidade, raiva e 

excitação 

Sheth et al., (2001) 

 

Fidelização 

Reflete um compromisso de 

recompra de um produto ou serviço, 

tendo assim a capacidade de alterar 

comportamentos  

Kumar & Shab 

(2004) 

 

 

Tabela 14 – Quadro síntese 
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Capítulo 3 – Restauração 

 

3.1  Introdução 

 

O setor da restauração, turismo e hotelaria é visto como uma atividade económica 

que gera riqueza e emprego em todo o mundo. No caso concreto da União Europeia, a 

restauração é considerada um setor essencial para a contribuição do incremento do 

produto interno bruto (PIB), bem como a criação de emprego e crescimento do comércio 

externo. 

A gastronomia é tida como uma componente importante face à construção da 

identidade cultural de uma nação, contribuindo para o desenvolvimento dos seus serviços 

(Jones & Jenkis, 2002).  

Fields & Richards (2002) defendem também que a gastronomia está diretamente 

relacionada com cada nação, uma vez que são oferecidas diferentes tipologias de 

alimentos, bem como as iguarias típicas, sendo tudo confecionado mediante a oferta 

cultural envolvente. 

 

3.2  Restaurantes 

 

O surgimento dos restaurantes modificou o estilo de vida da sociedade. A 

excessiva aglomeração das pessoas nas cidades contribuiu para o surgimento de novas 

necessidades, essencialmente no que respeita à satisfação das necessidades 

alimentares (Sheryl & Stephani, 2004).  

Assim, tendo como finalidade a satisfação dessas necessidades, é fundamental que os 

restaurantes ofereçam um serviço de excelência, baseado essencialmente em serviços 

atrativos, bom atendimento e comida saborosa (Sheryl & Stephani, 2004). 

No ponto de vista de Fonseca (2000, p. 121) “para além do interesse pela alimentação, 

existem vários motivos que contribuem para que as pessoas procurem um restaurante”. 

Deste modo, alguns dos motivos que contribuem para que um individuo escolha um 

determinado restaurante podem estar relacionados com o status, ambiente ou decoração 

do espaço, relações interpessoais com os funcionários, bom ambiente, cardápio variado 

e inovador, preço, indicação de amigos, ou até mesmo pelo prestígio do chefe. 

O termo restaurante segundo Grimal & Serra (1997, p. 19) um restaurante “é um 

estabelecimento que oferece ao público uma série de ofertas gastronómicas e serviços 

que podem ser usufruídos, em troca de um pagamento”. 
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Os restaurantes devem criar e aperfeiçoar os seus mecanismos de forma a que os 

clientes fiquem satisfeitos e tenham intenção de voltar a repetir a experiência (Biosca, 

2001). Em complemento, Stefanelli et al., (2004) defendem que os restaurantes devem 

ter capacidade para gerir as necessidades dos seus clientes, para que assim possam 

garantir um serviço de qualidade.  

Segundo estes autores, os restaurantes devem conciliar inúmeros fatores como a 

qualidade, o preço e o serviço de forma a conseguirem superar as expetativas dos 

clientes. No ponto de vista de Biosca (2001), este autor afirma que a apresentação do 

prato é vista como um elemento crucial para uma experiência positiva por parte do 

cliente. Para além disto, Barringer (2002) assegura que é fundamental apostar nas 

tecnologias. Deste modo, a gestão da informação apresenta potencialidades que 

permitem a divulgação dos serviços dos restaurantes e assim fomentam o 

desenvolvimento dos relacionamentos com os clientes, contribuindo para o incremento 

das vendas. A indústria da restauração pode ser segmentada em diversos grupos 

mediante as caraterísticas únicas de cada país (Goldman, 1993). Embora não exista uma 

padronização genérica desses grupos, a área alusiva à classificação dos restaurantes 

tem apresentado alguma relevância (Lippel, 2002) e pode ser classificada em três 

grupos, nomeadamente: 

 Restaurantes à la carte 

 Restaurantes self-service 

 Restaurantes repetitivos 

 

3.2.1 Restaurantes à La Carte 

 

No que respeita aos restaurantes à la carte, estes apresentam um cardápio pré-

definido que é apresentado aos clientes, sendo os pedidos registados pelos funcionários 

(Lippel, 2002). Neste tipo de restaurantes, o atendimento pode ser mais demorado, uma 

vez que o cliente aguarda pela confeção da comida (Ex: Restaurante chinês). Os tipos de 

restaurantes à la carte podem ser agrupados em três tipologias, nomeadamente, 

alimentação rápida, estabelecimentos noturnos e restaurantes de especialidade. 

 

a. Alimentação Rápida 

 

 Os restaurantes de alimentação rápida apresentam uma gama de produtos 

simples e processos flexíveis de forma a poder servir os produtos de forma rápida 
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(Fonseca, 2000). No que respeita a esta tipologia, existem diversos tipos de restaurantes 

que se enquadram dentro deste grupo, nomeadamente: coffee shop, snack-bar, 

rotisseries, catering, lojas de doces (ver, p.f. tabela 15). 

 
 

 

 

Tipos de Restaurantes 
de Alimentação Rápida 

Definição Autor 

 

 

 

Coffee Shop 

Restaurantes que apresentam cardápios de fácil 

apresentação e rápida preparação, estando 

normalmente localizados em hotéis ou aeroportos 

durante 24 horas. No cardápio constam alimentos 

como cafés, sumos, salgados, sopas, gelados e 

quiches. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonseca 

(2000,  

p. 20-30) 

 

 

Snack Bar 

Restaurantes que apresentam um serviço 

informal bem como um ambiente menos 

sofisticado que os coffee shops e no cardápio 

constam refeições à base de sanduiches 

 

 

Rotisseries 

Restaurantes que apresentam um serviço 

requintado, como forma de alternativa às 

refeições típicas dos restaurantes. No cardápio 

constam refeições à base de massas frescas 

italianas, carnes assadas ou molhos 

 

 

 

Catering 

Empresas especializadas na preparação e 

confeção de alimentos para determinados 

eventos, existindo um processo rigoroso desde a 

escolha dos alimentos até à fase de embalagem 

e transporte dos alimentos. É um tipo de serviço 

que dá primazia à apresentação dos alimentos 

 

 

Loja de Doces 

Empresas que vendem produtos doces, 

chocolates, bolos e gelados. Este tipo de 

empresas são de pequena dimensão estando 

localizadas em centros comerciais 
 

Tabela 15 - Tipos de restaurantes de alimentação rápida 
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b. Estabelecimentos Noturnos 

 

 Os estabelecimentos noturnos são caracterizados por serem espaços que 

agrupam inúmeras funções, como atrações, música, bebidas e danças (Fonseca, 2000).  

No que concerne a esta tipologia, existem alguns tipos de estabelecimentos noturnos, 

nomeadamente: brasseries e casas noturnas (ver, p.f. tabela 16). 

 

 

Tipos de Estabelecimentos 
Noturnos 

Definição Autor 

 

 

Brasseries 

 

Estabelecimentos constituídos por 

restaurante e casa de bebidas, tendo 

por hábito um cardápio com pratos 

típicos da região 

 

 

Fonseca 

(2000,       

p. 20-30) 
 

 

Casas Noturnas 

Estabelecimentos multifuncionais que 

dispõem de inúmeras atrações como 

musicas variadas, espetáculos, 

comidas e bebidas 

 

Tabela 16 - Tipos de estabelecimentos noturnos 

 

c. Restaurantes de Especialidades 

 

Os restaurantes de especialidade são especializados na preparação e confeção 

de determinados alimentos e adequam-se mediante os países.  

Deste modo, estes tipos de restaurantes apresentam cardápios restritos, clientes 

com culturas distintas e alimentos específicos (Fonseca, 2000).  

Relativamente a esta tipologia, existem alguns tipos de estabelecimentos de 

especialidade, nomeadamente: casual dinning, fusion food, restaurantes internacionais e 

restaurantes gastronómicos (ver, p.f. tabela 17). 
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Tipos de Restaurantes de 
Especialidade 

Definição Autor 

 

 

 

Casual Dinning 

Estabelecimentos com características 

idênticas aos coffee shops, apresentando 

um cardápio mas completo em termos 

gastronómicos. O serviço é eficaz e 

eficiente, existindo uma fusão de 

características de um restaurante 

tradicional com um coffee shop 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonseca 

(2000) 

 

 

Fusion Food 

Estabelecimentos que conjugam iguarias 

de diversas culturas, tais como alimentos, 

molhos e/ou ingredientes, tornando os 

pratos numa fusão de diversas culturas, 

sabores e aromas 

 

 

 

Restaurantes 

Internacionais 

Estabelecimentos constituídos por 

serviços de requinte e com iguarias 

tipicamente internacionais. Este tipo de 

restaurantes costuma localizar-se em 

hotéis, apresentando um ambiente 

aprimorado, acompanhado de uma boa 

música e carta de vinhos variada 

 

 

Restaurantes 

Gastronómicos 

Estabelecimentos que oferecem pratos 

requintados e um ambiente sofisticado. Os 

clientes têm o prazer de degustar diversos 

pratos, acompanhados por um vasta 

seleção de vinhos de elite, muitos deles 

sugeridos pelo chefe 

 

Tabela 17 - Tipos de restaurantes de especialidade 

 

Ainda no que respeita aos restaurantes à la carte, Walker (2014) apresenta outra 

perspetiva, uma vez que este autor defende que os serviços à la carte são constituídos 

pela seguinte tipologia: fine dinning e quick service restaurants.  

Relativamente ao fine dinning, os restaurantes são caracterizados por um 

ambiente de requinte e uma excelente seleção de alimentos, que contribuem para a 

oferta de um serviço de excelência. Mehta & Maniam (2002) afirmam também que os 
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restaurantes gourmet estão incluídos no segmento fine dinning, uma vez que estes são 

vistos como restaurantes de elite, onde é possível degustar experiências gastronómicas 

formais.  

Neste sentido, estes autores defendem também que as churrascarias e os 

restaurantes temáticos são restaurantes que estão incluídos dentro do segmento fine 

dinning. No que respeita aos quick service restaurants, também denominados de fast-

food, apresentam um cardápio restrito, um ambiente informal, preços reduzidos e têm 

que deter um enorme número de lojas.  

Este tipo de restaurantes estão normalmente incluídos em grandes cadeias 

alimentares (ex: McDonald’s) (Mehta & Maniam, 2002). 

 

3.2.2 Restaurantes Self-Service 

 

Relativamente aos restaurantes self-service, estes apresentam um cardápio 

variado, custos reduzidos bem como um atendimento simples e rápido, onde os clientes 

têm a possibilidade de eleger e servir aquilo que pretendem comer (Lippel, 2002). Neste 

tipo de restaurantes, os funcionários apenas servem as bebidas e fazem o levantamento 

dos pratos que se encontram nas mesas (Ex: Buffet).  

Relativamente a esta tipologia, existem alguns tipos de restaurante self-service, 

nomeadamente: buffet, self-service, grill e restaurantes tradicionais (ver, p.f. tabela 18). 
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Tipos de Restaurantes 
Self-Service 

Definição Autor 

 
 

 

 

Buffet 

Estabelecimentos especializados em serviços 

de banquetes e outros eventos semelhantes. 

Por norma, este tipo de restaurante apresenta 

uma grande variedade de alimentos e detém 

salões e decorações próprias, visto que este tipo 

de serviços é normalmente usado para 

festividades 

 

 
 

 

 

Fonseca 

(2000) 
 
 

 

Self-Service 

Estabelecimentos que oferecem uma 

alimentação variada e mais rápida, uma vez que 

o serviço é realizado pelo cliente. O cardápio é 

diversificado e permite aos clientes usufruir de 

uma vasta gama de alimentos 

 

 

Grill 

Estabelecimentos especializados em grelhados. 

Neste tipo de restaurantes é possível degustar 

uma grande variedade de grelhados, muitas 

vezes acompanhados de enchidos e/ou legumes 

 

 

Restaurantes 

Tradicionais 

Estabelecimentos que detém um vasto cardápio, 

essencialmente com pratos regionais. Este tipo 

de restaurantes detém uma decoração 

elementar, sendo os utensílios e a decoração de 

natureza simples  

 

 

Tabela 18 - Tipos de restaurantes self-service 

 

3.2.3 Restaurantes Repetitivos 

 

No que concerne aos restaurantes repetitivos, estes presenteiam os clientes com a 

mesma variedade de pratos, tendo sempre funcionários a circular pelas mesas dos 

clientes com o intuito de servi-los com as iguarias típicas (Lippel, 2002) (Ex: Pizzarias) 

Tendo em consideração esta tipologia, existem alguns tipos de restaurantes 

repetitivos, nomeadamente: churrascarias e pizzarias (ver, p.f. tabela 19). 
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Tipos de Restaurantes 

Repetitivos 

Definição Autor 

 

 

Churrascarias 

Estabelecimento especializado em churrascos. 

Este tipo de restaurante detém uma vasta 

gama de alimentos inerentes aos churrascos, 

bem como diversos acompanhamentos. 

Muitos destes restaurantes têm agregado o 

serviço take-away (levar a refeição para casa) 

 

 

 

 

 

Fonseca 

(2000) 

 

 
 

 

Pizzarias 

Estabelecimento especializado em pizzas. 

Este tipo de restaurantes apresenta um vasto 

cardápio, uma vez que os ingredientes dão 

para conjugar nas mais diversas pizzas. Os 

ingredientes são sempre iguais daí o tipo de 

alimentação ser repetitivo 

 

Tabela 19 - Tipos de restaurantes repetitivos 

 

Kivela et al., (1999) defendem também a sua própria classificação alusiva aos 

restaurantes, dividindo a mesma em quatro categorias tendo como base o preço, a 

localização, o ambiente e o nível de serviço prestado. Desta forma, conclui-se que é 

notória uma grande diversidade de classificações relativas a restaurantes, mas o fator 

que determina qual a classificação mais adequada é o foco da pesquisa.  

Neste sentido, será apresentado um quadro sintese, tendo como propósito agrupar 

os restaurantes mediante a sua classificação (ver, p.f., tabela 20). 
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Restaurante Classificação Tipos 

 

 

 

 

À  la carte 

 

Alimentação rápida 

Coffee shop; snack bar; rotisseries; 

catering; loja de doces; quick service 

restaurants (fast-food) 
 

 

Estabelecimentos noturnos 
 

Brasseries; casas noturnas 

 

 

Restaurantes de 

especialidades 

Casual dinning; fine dinning; fusion 

food; restaurantes internacionais; 

restaurantes gastronómicos 

 

 

Self service 

 

- 
Buffet; self-service; grill; 

restaurantes tradicionais 
 

 

Repetitivos 

 

 

- Churrascarias; pizzarias 

 

 

 

Tabela 20 - Quadro resumo alusivo à classificação dos restaurantes 

Fonte: Lippel (2002, p. 36); (Mehta & Maniam, 2002); Walker (2014) 

 

Neste seguimento, os restaurantes devem conseguir diferenciar os clientes 

mediante as suas necessidades e particularidades, de forma a ser possível ajustar os 

serviços às exigências dos clientes (Biosca, 2001). Este autor defende ainda que existem 

diversos tipos de clientes, nomeadamente: famílias, casais, funcionários e proprietários 

de empresas, jovens, casais e clientes take away. É importante ressalvar que, em 

diversos casos, os clientes são classificados mediante o seu estatuo e/ou nível 

económico e social. 

Assim sendo, um cliente quando frequenta um determinado restaurante tem como 

intuito encontrar um certo nível de qualidade. Neste ponto, é crucial compreender as 

necessidades e exigências dos clientes para que seja possível ter maior conhecimento 

sobre os seus hábitos e assim poder satisfazer e superar as suas necessidades (Biosca, 

2001). Para que haja uma boa compreensão no que respeita ás necessidades dos 

clientes, é fundamental que os mesmos tenham algum nível de participação nas 

experiências dos serviços, sendo muita das vezes imprescindível a presença física dos 

clientes.  

Desta forma, o nível de participação dos clientes pode ser agrupado mediante três 

tipologias: participação baixa, moderada e alta (ver, p.f., tabela 21). 
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Nível de Participação 

Baixo 

Nível de Participação 

Moderado 

Nível de Participação 

Alto 

 É necessária a 

presença do cliente 

durante o serviço 

 Os produtos são 

estandardizados 

 Serviço é prestado 

independentemente 

de outras compras 

 A opinião do cliente é 

essencial para criação 

dos serviços 

 O feedback dos clientes 

é importante para a 

personalizar um serviço 

padrão 

  

 A opinião do cliente é 

obrigatória para co-

criação de valor 

 A presença ativa dos 

clientes auxilia a 

personalização dos 

serviços 

 

Exemplo: Restaurantes 

fast-food 

Exemplo: Restaurantes de 

especialidade 

Exemplo: Catering  

 

Tabela 21 – Nível de participação dos clientes 

Fonte: Hubbert (1995) 

 

Assim sendo, na perspetiva de Rapp & Collins (1994), estes autores defendem 

que existe uma classificação complementar para os clientes (ver, p.f., tabela 22). 
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Possíveis Clientes Clientes que podem compram esporadicamente o 

produto ou serviço 

Clientes 

Potenciais 

Clientes que apresentam grande interesse no produto 

ou serviço e que estão dispostos a pagar pela sua 

aquisição 

Clientes Eventuais Clientes que podem comprar na concorrência  

Clientes Regulares Clientes que podem comprar na concorrência 

Clientes 

Preferenciais 

Clientes que a empresa trata com distinção e 

reconhecimento  

Associados Clientes que criam uma associação a determinados 

benefícios oferecidos pela empresa 

Defensores Clientes que recomendam a empresa, os produtos e 

serviços a terceiros 

Parceiros Clientes que trabalham conjuntamente com a empresa 

 

Tabela 22 – Classificação dos clientes 

Fonte: Rapp & Collins (1994) 

 

3.3  Conclusão 

 

 

Os clientes estão cada vez mais exigentes e ambicionam experimentar novos 

alimentos, sabores e texturas. Deste modo, é imprescindível a criação de 

relacionamentos duradouros com os clientes para que assim seja possível a criação de 

valor, fazendo com o cliente vivencie experiências únicas e memoráveis (Stefanelli et al., 

2004). 

  



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Capítulo 4 – Apresentação do Caso: O Restaurante “A Harpa” 

 

4.1 Introdução 

 

Os restaurantes devem adotar estratégias de negócio que visem a captação e 

retenção dos clientes. Deste modo, torna-se crucial o desenvolvimento de programas de 

fidelização de forma a que o restaurante “A Harpa” consiga criar relacionamentos com os 

clientes, proporcionando a criação de laços de fidelização. 

Ao longo deste capítulo, é apresentada uma breve descrição do restaurante “A 

Harpa” bem como os relacionamentos existentes entre funcionários e clientes, as suas 

atitudes e motivações e de que forma o restaurante consegue promover a satisfação e 

fidelização dos seus clientes. 

 

4.2  Apresentação e Enquadramento 

 

O Restaurante “A Harpa” situa-se num espaço de inigualável beleza, sendo palco 

de uma nova proposta gastronómica, desde o dia 14 de Setembro de 2012, em São João 

da Madeira.   

 Charmoso e refinado, este é caracterizado como um restaurante à la carte, mais 

concretamente um restaurante gastronómico que oferece uma vasta ementa de 

especialidades e apresenta surpresas encantadoras pela união de sabores, cores e 

aromas, realçando a qualidade nas refeições, pratos requintados e distinção nos serviços 

prestados. 

O Restaurante “A Harpa” dispõe de um parque de estacionamento privativo para 

os seus clientes, bem como uma sala principal ampla com design moderno e uma sala 

exterior com jardim.  

 Os clientes podem ainda saborear uma diversificada ementa que traduz uma 

cultura gastronómica portuguesa, que se estende do litoral à serra, distinguindo-se 

também pela sua garrafeira de excelência.  

Este restaurante é composto pelo Chefe Manuel Paula e por uma excelente equipa de 

profissionais qualificados. 
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4.2.1 Caraterísticas do Restaurante “A Harpa” 

 

Mediante as respostas obtidas nas entrevistas, os funcionários responderam de 

forma unânime que as caraterísticas e qualidades que apresentam maior destaque neste 

restaurante são, sem margem de dúvida, a qualidade dos alimentos e a excelência no 

que respeita ao atendimento ao público, uma vez que é um tipo de atendimento muito 

direcionado e focado no cliente, que apresenta bastante simpatia, de forma a que este se 

possa sentir acarinhado e especial.  

Neste sentido, outro funcionário salientou que uma característica de extrema 

importância é a frescura e a variedade no que respeita a carnes e peixes. Outro 

funcionário referiu também que a elegância e requinte das sobremesas, bem como a 

decoração dos pratos são vistos como uma referência neste restaurante, para além do 

ambiente acolhedor e da graciosidade da decoração. 

 

4.3  Cardápio 

 

O restaurante “A Harpa” proporciona aos seus clientes uma ementa de 

caraterísticas singulares e de um sabor gastronómico de excelência. Este restaurante 

oferece uma ampla variedade de pratos de peixe, carne, sobremesas e vinhos (Ver 

anexo I) 

Ao nível dos pratos de peixe, o restaurante dispõe de pratos tradicionalmente 

portugueses, nomeadamente: bacalhau à moda de Braga, bacalhau à Harpa, bacalhau à 

gomes de Sá; bacalhau à moda do Chefe; bacalhau à lagareiro; peixe galo frito com 

açorda; filetes de pescada com arroz de gambas; parrilhada de peixe à bolhão pato; 

dourada do mar na brasa; rodovalho no mar na brasa; salmão na brasa; robalo do mar na 

brasa; pescada grelhada ou cozida; arroz de tamboril com gambas; arroz de marisco; 

linguado na brasa; filetes de polvo; polvo à lagareiro; cataplana de peixe e espetada de 

lulas com gambas. 

No que respeita aos pratos de carne, o restaurante apresenta diversos pratos, 

nomeadamente: cabrito assado com arroz de forno; lombinhos de vitela au champignon; 

bife à portuguesa; tripas à moda do Porto; arroz de frango de cabidela; vitela estufada 

com puré; rojões com arroz de sarrabulho; bifinhos de perú au champignon; strogonoff à 

antiga; bife de pimenta à inglesa; bife na frigideira; arroz de pato à antiga; coelho à 

bordalesa; posta de vitela na brasa; escalopes à cordon bleu; plumas de porco preto na 
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brasa; miminhos de boi com molho madeira; tornedó Rossini e alheira de Mirandela com 

grelos.  

Relativamente às sobremesas, o restaurante apresenta diversos pratos, 

nomeadamente: pudim abade priscos; mousse de chocolate; leite creme; cheesecake; 

tarte de laranja; sericaia; tarte de maçã com chocolate quente; petit gateaux com bola de 

gelado e crepes suzette. 

 

4.4  Clientes 

 

De forma a poder compreender o tipo de clientes que frequenta o Restaurante “A 

Harpa”, foram feitas diversas entrevistas aos funcionários e ao chefe (Ver anexo II). 

Desta forma, o tipo de clientes que frequenta este restaurante são maioritariamente 

executivos, pessoas relacionadas com negócios e trabalhadores por conta própria, bem 

como famílias que apresentem um nível socioeconómico elevado. 

 

4.4.1 Relação e comunicação com os clientes 

 

Mediante as respostas obtidas nas entrevistas, a relação existente entre os 

funcionários e os clientes é bastante próxima e familiar, sendo que muitos clientes já 

conhecem os funcionários, tendo confiança para falar com eles de forma descontraída, 

pedindo opiniões sobre alguns pratos e vinhos.  

No que respeita à relação e comunicação do chefe com os clientes, esta é vista 

como uma relação de proximidade e amizade, uma vez que diversos clientes afirmaram 

que frequentam o Restaurante “A Harpa” devido à excelência da comida mas também 

pelo facto de acompanharem o trabalho do Chefe Manuel Paula já há muitos anos, 

mesmo até noutros restaurantes.  

Assim, esta relação de proximidade pode verificar-se no facto de inúmeras vezes 

o chefe ir à mesa cumprimentar os clientes e dialogar um pouco com estes. 

 

4.4.2 Sugestões e fidelização dos clientes 

 

Mediante as respostas obtidas nas entrevistas, a maioria dos clientes são fiéis ao 

Restaurante “A Harpa”, tendo a tendência de voltar àquele espaço num curto período de 

tempo, havendo mesmo inúmeros clientes que apresentam uma frequência diária.  
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Porém, para que os clientes sejam fiéis a um serviço, o chefe e os funcionários 

aceitam as sugestões dos clientes, tentando sempre ir ao encontro das necessidades e 

especificidades dos clientes de forma a que estes fiquem satisfeitos e fiéis ao 

Restaurante “A Harpa”. 

“Uma das situações que aconteceu foi com um cliente que pretendia comer sushi. O 

cliente provou um prato feito especialmente para ele, uma vez que não é especialidade 

do Restaurante, e facultou algumas sugestões de possíveis melhorias. Numa próxima 

vez que o cliente foi ao Restaurante “A Harpa”, voltou novamente a pedir sushi e o prato 

já estava confeccionado exatamente ao seu gosto, deixando o cliente bastante satisfeito 

e agradado por terem tido em atenção às suas sugestões”. 

 Para além disto, os funcionários e mesmo o chefe vão conhecendo as 

preferências dos clientes e dão sugestões apelativas para estes experimentem novos 

pratos ou determinados tipos de vinho.  

 

4.5  Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos do Restaurante “A Harpa” são constituídos por quatro 

funcionários e um chefe de cozinha.  

Os quatro funcionários são o Tiago Oliveira, que desempenha funções de cozinheiro 

auxiliar e pasteleiro; o Carlos Pinho, que desempenha funções de empregado de mesa e 

barman; o Rui Silva, que desempenha funções de empregado de mesa e o Fernando 

Sousa, que desempenha funções de empregado de copa e empregado de mesa.  

O chefe de cozinha desempenha funções inerentes a toda a confeção e preparação dos 

pratos sendo também o proprietário do estabelecimento. 

 Assim, todos os funcionários detêm formação na área da restauração e 

apresentam percursos profissionais invejáveis de longa data, especialmente no caso do 

Chefe Manuel Paula (Ver anexo III) (ver, p.f. figura 9). 
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Figura 9 - Organograma do Restaurante “A Harpa” 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.6  Ações de fidelização do Restaurante “A Harpa” 

 

O Restaurante “A Harpa” possui um website (http://www.aharpa.pt) que é 

composto por diversos separadores, nomeadamente: inicio, carta, galeria, eventos, 

reservas e contactos.  

 No separador inicial, o website apresenta uma fotografia da sala principal do 

restaurante. No separador carta, o cliente pode visualizar todos os pratos que são 

servidos e degustados naquele restaurante, bem como algumas sugestões feitas pelo 

chefe. No separador galeria, existem diversas fotografias referentes ao espaço, dando 

ênfase à esplanada do restaurante. No separador reservas, é possível fazer uma reserva 

mediante a introdução do nome, data, hora, número de pessoas, contacto e e-mail, sendo 

em seguida enviada uma confirmação da reserva ao cliente. No separador contactos, o 

cliente pode encontrar a morada do restaurante, bem como o contato fixo e de e-mail 

para eventuais dúvidas ou esclarecimentos. No separador eventos, são referidos todos 

os eventos em que o restaurante participa. Neste caso concreto, o restaurante “A Harpa” 

participou na semana Gastronómica do Bacalhau e do Azeite que decorreu entre 5 a 9 de 

Maio de 2015 (Ver anexo IV).  

http://www.aharpa.pt/
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Para além deste evento, no dia dos namorados, este restaurante proporcionou um 

jantar especial alusivo ao dia dos namorados, com uma decoração temática, que 

decorreu no dia 14 de Fevereiro de 2015 (Ver anexo V).  

Neste seguimento, o Restaurante “A Harpa” proporcionou aos seus clientes um 

espetáculo de música ao vivo: uma noite de fados, onde foi possível jantar e degustar 4 

tipos de vinhos do Porto (Ver anexo VI).  

 Para além deste evento único, foi possível no dia 15 de Março de 2016, jantar no 

Restaurante “A Harpa” e ouvir, em simultâneo, um recital de poesia, como forma de 

comemoração do Dia Mundial da Poesia (Ver anexo VII).  

Deste modo, o Restaurante “A Harpa” possui também página de facebook 

(https://www.facebook.com/restaurante.aHarpa), onde são atualizadas todas as 

informações e divulgações de eventos futuros.  

No que respeita ao relacionamento com os clientes, os funcionários do 

Restaurante “A Harpa” têm uma relação de proximidade e conversam com os clientes, 

dando sugestões de vinhos que possam degustar ou que se adequem mais ao tipo de 

refeição que o cliente pretende.  

Neste sentido, o Restaurante “A Harpa” tem um forte potencial na zona de São 

João da Madeira, diferenciando-se da concorrência pela excelência dos alimentos, 

confeção distinta e decoração inigualável dos seus pratos (Ver anexo VIII). 

 

  

https://www.facebook.com/restaurante.aHarpa


59 
 

Capítulo 5 – Metodologia  

 

5.1 Introdução 

 

 O presente capítulo expõe o desenho da investigação e a metodologia aplicada. 

Assim sendo, é realizado um enquadramento relativo ao estudo no que respeita aos 

objetivos, hipóteses de investigação e modelo teórico. 

Por conseguinte, são referidos e detalhados os diversos métodos utilizados ao longo do 

estudo (entrevistas e questionários), para que seja possível compreender e definir qual o 

perfil de cliente no Restaurante “A Harpa”. 

 A parte teórica da dissertação é crucial para a realização do enquadramento 

teórico. Porém, a parte empírica é essencial para a compreensão e caracterização do 

perfil do cliente do Restaurante “A Harpa”.  

 Esta investigação pretende responder à seguinte pergunta: Qual o perfil dos 

clientes que frequentam o Restaurante “A Harpa”? 

 Com o objetivo de obter respostas a esta pergunta, foi elaborado um questionário, 

procedendo-se mais tarde à recolha dos dados.  

Essa mesma recolha foi realizada entre os meses de Abril e Julho de 2016, tendo sido 

recolhidos 230 questionários, no próprio Restaurante “A Harpa”. O facto de os resultados 

terem sido recolhidos in loco faz com que não haja um enviesamento das respostas, visto 

que as pessoas respondem ao questionário logo após conclusão da refeição (Ha & Jang, 

(2012); Jin et al., (2012) e Han et al., (2009)). 

 Para além disto, após a recolha dos dados, recorreu-se ao auxílio do software 

estatístico SPSS para uma análise mais aprofundada dos dados. 

 

5.2  Hipóteses 

 

 As hipóteses são uma afirmação não comprovada, assente numa base teórica, 

relativa a um certo fator que está em estudo e que tem como finalidade incrementar as 

respostas para as questões (Malhotra & Birks, 2002) (ver p.f. tabela 23). 
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Número Hipótese de Investigação Autores 

H1 A qualidade percebida do serviço 

influencia positivamente a satisfação do cliente. 

Robinsom (1999); 

Soriano (2002); Kotler & 

Armstrong (2005) 

H2 As expetativas e emoções influenciam a 

satisfação dos clientes. 

Kotler & Keller (2007); 

Sheth et al., (2001, p. 

338); Richins, (1997, p. 

127–146) 

H3 O preço tem influência na satisfação dos 

clientes.  

Oh (2000); Kotler & 

Keller (2007) 

H4 A satisfação dos clientes tem influência na 

recompra dos clientes. 

Teboul (1991); Klara 

(2001) 

H5 O preço tem influência na recompra dos 

clientes. 

Ranaweera & Neely 

(2003); Gupta (2007) 

H6 A qualidade dos alimentos influencia a 

satisfação dos clientes. 

Peri (2006); Kivela et al., 

(1999); Raajpoot (2002); 

Sulek & Hensley (2004) 

H7 O ambiente e a sua envolvência 

influenciam a satisfação dos clientes. 

Sulek & Hensley, 

(2004); Yuksel & Yuksel 

(2002); Barker & Pearce, 

(1990) 

H8 O cardápio influencia a satisfação dos 

clientes. 

Ozdemir & Caliskan, 

(2014) 

H9 A localização influencia a satisfação dos 

clientes. 

Law et al., (2008); 

Yuksel & Yuksel, (2002) 

H10 A reputação do chefe influencia a 

satisfação dos clientes. 

Lyon et al., (2003) & 

Stead et al., (2004) 

H11 A satisfação dos clientes influencia 

positivamente o seu processo de fidelização. 

Jones & Sasser (1995, p. 

91); Mittal et al., (1998); 

Oliver (1999); Taylor et 

al., (2004); Mingnet 

(2003) 

 

Tabela 23 - Hipóteses de Investigação 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3  Processo de Amostragem 

 

 No processo de amostragem é exposta a população exacta para a pesquisa, bem 

como: amostra, seleção das técnicas de amostragem e dimensão da amostra. 

 

5.3.1    População 

 

 Malhotra et al., (2007, p. 320) defendem que “uma população é como um 

agregado ou soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto de 

caraterísticas comuns e que compreende o universo para o problema de pesquisa de 

marketing”. De acordo com estes critérios, definiu-se que a população a ser estudada 

pela presente pesquisa seria os clientes do Restaurante “A Harpa”.  

O restaurante “A Harpa” foi a minha escolha de eleição, visto que o proprietário e Chef de 

cozinha, Manuel Paula é meu familiar, mais concretamente meu padrinho. Assim, uma 

vez que o meu estudo recai sobre a área da restauração, este espaço foi uma escolha 

imediata para complemento do estudo. 

O Restaurante “A Harpa” encontra-se localizado num espaço de incomparável 

beleza, em São João da Madeira, sendo um espaço com caraterísticas únicas e 

requintadas, conhecido e frequentado pela maioria população envolvente. 

 

5.3.2 Amostra 

 

 A amostra consiste no subconjunto da população que se pretende estudar (Hill & 

Hill, 2009). Neste sentido, procedeu-se ao contacto com o proprietário do restaurante “A 

Harpa” de forma a que fosse possível reunir informações e dados sobre os clientes.  

Deste modo, foi identificada a população tendo como referência o número de clientes 

mensais, em média, que frequentam o restaurante, procedendo-se em seguida à escolha 

da dimensão da amostra. 

 

5.3.3 Dimensão da Amostra 

 

 Malhotra et al., (2007) afirmam que a dimensão da amostra corresponde ao 

número de elementos que devem estar incluídos na pesquisa. 

 No que respeita à determinação da amostra, todo o processo é influenciado pelo 

método de amostragem selecionado (Hill & Hill, 2009).  
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Estes autores defendem também que num processo de amostragem não probabilística, o 

cálculo da dimensão da amostra não estabelece o uso de qualquer fórmula estatística, 

bastando o bom senso do investigador e a importância do problema de pesquisa. 

 Relativamente à dimensão da amostra, esta deve ser elevada de forma a que seja 

possível a redução das margens de erro, incrementando assim um maior nível de 

confiança, devido à possibilidade de aproximação de uma distribuição normal.  

 A amostra terá um nível de confiança de 95%, sendo possível a aplicação do 

Teorema do Limite Central, que faculta que à medida que o tamanho da amostra 

aumenta, é notória a aproximação da distribuição da média a uma distribuição normal 

(Malhotra et al., 2007), (Maroco, 2010). Neste ponto, a dimensão total da amostra foi de 

230 inquiridos. 

 

5.3.4 Recolha de Dados e Técnicas de Amostragem 

 

 Ao longo da investigação, procurou perceber-se qual o perfil do cliente alusivo ao 

Restaurante “A Harpa”. Dessa forma e tendo em vista o alcance desse objetivo, a recolha 

de dados foi realizada mediante 5 entrevistas semi-estruturadas (uma foi ao chefe e 

proprietário de restaurante e as outras quatro aos funcionários) e 230 questionários. 

 O estudo apresenta uma natureza transversal, visto que abrange a recolha de 

informações de uma certa amostra de elementos da população somente uma única vez 

(Malhotra, 2010). 

O estudo compreende uma amostragem não probabilística por conveniência. Dessa 

forma, neste tipo de amostragem como o próprio nome indica, a amostra é identificada 

primeiramente por conveniência. Os elementos são incluídos na amostra por 

voluntariado, acidentalmente ou por conveniência (Maroco, 2010). Este método de 

amostragem é bastante utilizado e apresenta diversas vantagens (Anderson et al., 2007), 

nomeadamente: 

 Método que permite maior facilidade na escolha das amostras  

 Método prático que permite maior facilidade na recolha dos dados 

 Impossibilita a avaliação de erro e de representatividade da amostra 
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5.4  Instrumentos de Pesquisa 

 

 O instrumento de pesquisa foi selecionado, tendo por base a natureza das 

hipóteses definidas, bem como os métodos de investigação utilizados e os métodos 

estatísticos (Hill & Hill, 2009). No que concerne à pesquisa qualitativa foi utilizado um 

método para a recolha de dados, nomeadamente a entrevista, de forma a conseguir obter 

dados para a criação de itens para as escalas.  

No que respeita à entrevista, esta consiste numa metodologia não estruturada que tem 

por base pequenas amostras, segundo as quais se consegue compreender o sentido do 

problema (Malhotra, 2010).  

 Relativamente ao meu estudo em concreto, foram entrevistados 5 colaboradores 

do restaurante. As entrevistas foram realizadas pessoalmente no Restaurante “A Harpa”, 

mais concretamente entre os meses de Abril e Julho de 2016 respetivamente. Neste 

sentido, através das entrevistas, foi possível obter informação mais concreta sobre 

algumas sugestões dos clientes bem como o seu grau de fidelização ao restaurante. No 

que concerne à pesquisa quantitativa, foi utilizado apenas um método de recolha de 

dados, nomeadamente o questionário, de forma a conseguir obter dados para a criação 

de itens para as escalas. No que respeita ao questionário, Marconi et al., (1999, p. 100) 

defendem que “o questionário é um instrumento de recolha de dados constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador”. Assim, torna-se fundamental focar as vantagens e desvantagens, 

inerentes a este método constituinte da metodologia quantitativa (ver, p.f. tabela 24). 

 

Vantagens Desvantagens 

Obtenção de um vasto número de 

dados 

Perguntas sem resposta 

Abrange uma área geográfica grande 

e economiza tempo 

Não se pode aplicar a pessoas 

analfabetas 

Obtenção de respostas rápidas Desconhecimento das 

circunstâncias de preenchimento 

Liberdade de resposta - 

 

Tabela 24 - Vantagens e desvantagens do questionário 

Fonte: Elaboração própria adaptado de Marconi et al., (1999) 
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A par disto, é interessante perceber como é construído um questionário e quais os 

principais objetivos, nomeadamente: seleção da amostra, elaboração dos itens bem 

como a apresentação e formatação. Neste seguimento, este autor defende ainda que os 

principais objetivos do questionário são: estimar grandezas absolutas, elaborar 

estimativas de grandezas relativas, descrever uma população e investigar hipóteses sob 

a forma de relações entre duas ou mais variáveis. Relativamente ao meu estudo em 

concreto, foram realizados 230 questionários de estrutura rígida, o que não possibilita a 

alteração das perguntas formalizadas, sendo usadas escalas de medida para as 

questões de estrutura fechada. Hill & Hill (2009) defendem ainda que a escolha das 

escalas de medida é um critério de natureza rigorosa, uma vez que pode contribuir para o 

surgimento de constrangimentos relativamente aos métodos adotados para a análise dos 

dados recolhidos, influenciando posteriormente os testes de hipótese. 

 No que respeita à escolha das escalas, neste estudo em concreto optou-se por 

utilizar a nominal e a ordinal. A escala nominal consiste num conjunto de categorias de 

resposta qualitativamente díspares e mutuamente exclusivas, sendo muitas vezes usada 

para caraterizar a amostra e o inquirido. Por sua vez, a escala ordinal consiste numa 

ordenação numérica das respostas alternativas, criando uma ligação de ordem entre elas 

(Hill & Hill, 2009) (ver p.f. tabela 25). 

 

Variáveis Escalas Ordinais 

Qualidade do serviço 

e da comida; 

reputação do chefe; 

profissionalismo no 

atendimento, preços, 

localização, 

cardápio, decoração 

e ambiente; 

satisfação 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

(2) 

Nem 

concordo 

nem 

discordo  

(3) 

Concordo  

(4) 

Concordo 

totalmente    

(5) 

Experiências; 

sentimento global; 

intenção de revisita  

Nada 

importante 

(1) 

Pouco 

importante 

(2) 

Importante  

(3) 

Significativamente 

importante  

(4) 

Muito 

importante     

(5) 

Qualidade global Muito fraca 

(1) 

Fraca 

(2) 

Razoável  

(3) 

Excelente  

(4) 

Muito 

excelente 

(5) 

 

Tabela 25 - Escalas de resposta 

Fonte: Elaboração própria 
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5.5  Desenho do Questionário 

 

O questionário está segmentado em três partes (ver p.f. tabela 26): 

 Apreciação de atributos inerentes à restauração 

 Comportamento e apreciação do cliente do Restaurante “A Harpa” 

 Perfil sociodemográfico do cliente 
 

Questionário 

1ª parte 

Apreciação de atributos 

inerentes à restauração  

2ª Parte 

Comportamento e apreciação 

do cliente face ao Restaurante 

“A Harpa”  

3ª parte 

Perfil sociodemográfico 

do cliente 

Questões relativas à 

frequência em 

restaurantes, despesa 

média, motivos que  

levam os clientes a 

frequentar os restaurantes 

e companhia 

Questões relativas à 

qualificação do Restaurante “A 

Harpa”, sentimento global, 

qualidade percebida, emoções, 

intenção de revisita Harpa” e 

recomendação a terceiros 

Questões relativas ao 

género, faixa etária, 

nível de escolaridade, 

habilitações literárias, 

estado civil, atividade 

profissional e 

rendimento mensal 

 

Tabela 26 – Desenho do Questionário 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.6  Variáveis e Escalas de Medida  

 

 Os inquiridos foram solicitados a responder a um conjunto de questões para que 

assim fosse possível obter uma análise relativa à satisfação dos mesmos face ao 

Restaurante “A Harpa”. Dessa forma, foram agrupadas detalhadamente as escalas de 

medida que compõem cada constructo (ver, p.f. tabela 27). 
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Constructos/ 

Variáveis 

Escalas de Medida Autor 

Caraterização 

da Amostra 

Género; faixa etária; habilitações 

literárias; rendimento mensal; 

estado civil; atividade profissional 

Elaboração 

própria 

Emoções Alegria; tristeza; surpresa; 

tranquilidade; raiva; excitação 

Richins 

(1997);  

Sheth et al., 

(2001) 

Qualidade Muito fraca; fraca; razoável; 

excelente; muito excelente 

Elaboração 

própria 

Satisfação Muito pior do que o esperado; muito 

melhor do que o esperado 

Elaboração 

própria 

Motivações Tipo de Comida 

Experimentar alimentos saudáveis 

e nutritivos; experimentar comidas 

saborosas 

Preço 

Pagar preço elevado por uma 

refeição de requinte 

Ambiente 

Restaurantes com ambiente 

acolhedor 

Tempo 

Restaurantes onde não tenha que 

esperar muito tempo 

Outros 

Comer fora é uma experiência 

positiva; frequentar restaurantes 

onde tenho emoções positivas e 

sentimentos de prazer 

Kivela et al., 

(1999); Bove & 

Johnson (2000); 

Soriano (2002); 

Maxim (2009); 

Klara (2001); 

Raajpoot (2002); 

Kivela et al., 

(1999); Bitner 

(1992); Cullen 

(2004); Oh 

(2000); Oliver 

(1980); Fornell et 

al., (1992); 

Zeithaml (2009); 

Lovelock & 

Wright (2002); 

Walls et al., 

(2011) 
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Revisita Visitar o espaço em breve; 

recomendar a família e amigos; 

espaço de eleição 

Motivos de Revisita do Restaurante 

“A Harpa”: convívio com a família e 

amigos; disfrutar do espaço; 

diversão; comida; conveniência 

Lewis (1981); 

Law et al., 

(2008); Yuksel & 

Yuksel, (2002); 

Naderian & 

Baharun, (2015) 

 

Tabela 27 – Variáveis e Escalas de Medida 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.7  Modelo de Investigação 

 

Neste sentido, foi elaborado o modelo de investigação (ver, p.f. figura 10). 

 
 

Figura 10 - Modelo de Investigação  

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.8  Técnicas de Análise Estatística 

 

 No processo de análise estatística, o investigador encontra “algo” que precisa de 

medir, examinar ou preparar durante o processo de investigação.  
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Os objetos de estudo estatístico são as variáveis bem como toda a informação 

adquirida através das mesmas, sendo esta informação dependente da forma como as 

variáveis foram analisadas e a qualidade da análise subjacente (Maroco, 2010). 

 

5.8.1 Análise Univariada (Descritiva) 

    

Os métodos de análise univariada são adequados para a análise dos dados 

quando existe somente uma medida de cada elemento na referida amostra e cada 

variável é analisada separadamente (Malhotra, 2010). No processo de análise de dados 

recolhidos através do questionário, a primeira etapa deve ser a caracterização da 

amostra mediante as análises univariadas (Maroco, 2010). Nessa fase, são utilizadas as 

estatísticas descritivas, visto que são métodos mais utilizados face à distribuição de 

frequências, nomeadamente as medidas de tendência central (média e moda) e as 

medidas de dispersão (variância e desvio padrão) (Malhotra, 2010). 

 

5.8.1.1 Medidas de Tendência Central 

 

 A média é uma medida de tendência central bastante utilizada, visto que 

demonstra uma interpretação usual bem como propriedades estatísticas que a tornam 

relevante nas comparações realizadas entre as populações e outras situações que 

abrangem inferências, uma vez que compreende o valor onde é notória uma maior 

concentração de dados. Neste seguimento, Maroco (2010) defende que a moda é 

considerada o valor mais repetido da variável X ao longo da amostra.  

 

5.8.1.2 Medidas de Dispersão 

 

A variância é uma medida alusiva à dispersão dos valores em torno da média, 

identificando assim a distância a que os elementos se encontram do valor médio 

(Maroco, 2010). No que concerne ao desvio padrão, este é uma medida de dispersão que 

mede a variabilidade dos valores em torno da média. 
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5.8.2 Análise Bivariada  

 

 Os métodos de análise bivariada são adequados para determinar o grau de 

associação existente entre duas variáveis (Malhotra, 2010). Assim, a aplicação destas 

técnicas possibilitou testar as hipóteses de investigação. Deste modo, foram usadas as 

seguintes técnicas de análise bivariada: coeficiente de correlação de Spearman, teste 

não paramétrico U de Mann Whitney e teste de independência do qui-quadrado (teste T) 

(ver, p.f. tabela 28) 
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Análise Bivariada  

Teste Objetivo Hipóteses em teste Funcionamento do 

teste 
 

Testes Não Paramétricos 

 

 

 

 

Teste U de Mann-

Whitney 

Verificar se são 

idênticas as 

medianas µX e µY 

de duas 

populações 

independentes, X 

e Y 

H0: µX = µY  

H1: µX = µY 

O teste pode ser 

unilateral, visto que a 

hipótese H1 também. 

H1: µX < µY  

ou  

H1: µX > µY  

Agrupar as duas 

amostras apenas numa 

e identificar a origem (X 

ou Y) de cada elemento 

da nova amostra 

 

Coeficiente de 

correlação de 

Spearman 

Calcula a 

intensidade da 

ligação entre as 

variáveis ordinais 

 

 

- 

O coeficiente ρ de 

Spearman varia entre -1 

e 1. Quanto mais 

próximo destes valores, 

maior será a ligação 

entre as variáveis. 
 

Teste de Independência do Qui-Quadrado 

 

 

 

 
 

Teste T 

Verificar a 

independência 

entre duas 

variáveis de 

natureza distinta 

que estejam 

associadas numa 

tabela de 

contingência 

H0: as variáveis são 

independentes 

 H1: as variáveis não 

são independentes. 

Equiparar as 

frequências observadas 

com as frequências 

esperadas 

correspondentes sob a 

hipótese da 

independência, eij, 

mediante o valor que é 

usado no cálculo do 

coeficiente de Pearson 

 

Tabela 28 - Análise Bivariada 

Fonte: Levin (1976); Roscoe (1975); Siegel (1956) 
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5.8.3. Análise Fatorial  

 

A análise fatorial exploratória segundo Maroco (2010) consiste “numa técnica de 

análise exploratória de dados que tem como principal objetivo descobrir e analisar a 

estrutura de um conjunto de variáveis interrelacionadas de modo a construir uma escala 

de medida para fatores que, de alguma forma, controlam as variáveis originais”.  O 

planeamento da análise fatorial engloba três procedimentos, nomeadamente: verificar a 

adequabilidade da base de dados; determinar a técnica de extração e o número de 

fatores a serem extraídos e decidir o tipo de rotação de fatores. Para além disto, a análise 

fatorial exploratória faculta a avaliação da validade das variáveis que compõem os 

fatores, explicando se estes medem ou não os mesmos conceitos (Pestana & Gageiro, 

2005).  

 

5.8.3.1 Alpha de Cronbach 

 

 O alfa de Cronbach ajuda a analisar a consistência interna que compreende o 

nível de correlação entre os itens de um questionário, sendo usado quando o 

questionário tem mais do que duas opções de resposta. Assim, o alfa varia entre zero e 

um, sendo que quanto mais próximo de um, maior é a sua consistência (ver, p.f. tabela 

29) (Pestana e Gageiro, 2005). 

 

Alfa de Cronbach Consistência Interna 

α ≥ 0.9 Excelente 

0.7 ≤ α < 0.9 Boa 

0.6 ≤ α < 0.7 Aceitável 

0.5 ≤ α < 0.6 Fraca 

α < 0.5 Inaceitável 
 

 

Tabela 29 - Alfa de Cronbach 

Fonte: Pestana e Gageiro (2008, p. 528) 

 

5.8.3.2 KMO (Kaiser Meyer-Olkin) 

 

O método de extração de fatores (Kaiser Meyer-Olkin) consiste numa medida de 

homogeneidade das variáveis que permite a comparação entre correlações simples e 
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parciais presenciadas entre variáveis, sendo crucial a existência de uma correlação entre 

as variáveis, uma vez que caso as correlações sejam pequenas, é pouco provável que 

partilhem fatores comuns (Maroco, 2010). 

O teste de KMO faculta a avaliação da qualidade das correlações entre as 

diversas variáveis e os valores podem variar entre 0 e 1, sendo que os valores mais 

próximos de 0 revelam que não é adequada a aplicação da análise fatorial nos dados e 

os valores mais próximos de 1 revelam que é adequada a aplicação da análise fatorial 

nos dados (Pestana & Gageiro, 2005) (ver, p.f. tabela 30). 

 

KMO Recomendação à Análise Fatorial 

1 – 0,9 Muito Boa 

0,8 – 0,9  Boa 

0,7 – 0,8 Média 

0,6 – 0,7 Medíocre 

0,5 – 0,6 Má 

<0,5 Inaceitável 

 

Tabela 30 - Valores de referência do KMO  

Fonte: Maroco (2007, p. 368) 

 

5.8.3.3 Teste de Esfericidade de Bartlett 

 

Uma das soluções heurísticas frequentemente utilizada para resolver o problema 

relativo à correta extração de fatores é o método de Esfericidade de Bartlett (Maroco, 

2010).  

Segundo Pereira & Ramos (2006, p. 59-74), “o teste de esfericidade de Bartlett é um dos 

meios que podem ser utilizados para verificar a adequação da aplicação da análise 

fatorial, sendo que este método testa a hipótese nula de que a matriz de correlação é um 

matriz identidade. Caso essa hipótese seja rejeitada, então a análise fatorial pode ser 

aplicada”.  

Desta forma, o método de Esfericidade de Bartlett tem como principal objetivo “testar a 

igualdade de variâncias entre grupos”. Assim sendo, é importante salientar que apenas é 

possível a aplicação da análise fatorial caso as amostras sejam adequadas, ou seja, se 

os testes KMO> 0,5 e Bartlett apresentarem rejeição da hipótese nula (Mingoti, 2005). 
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5.8.3.4 Análise das Componentes Principais 

 

 O método da Análise das Componentes Principais (ACP) é bastante utilizado 

quando se tenciona analisar dados multivariados, transformando um conjunto de 

variáveis originais, num novo conjunto de variáveis correlacionadas, designadas de 

componentes principais.  

 

5.8.3.5 Comunalidades 

 

No que respeita à variância de cada variável que é explicada pelos fatores 

(comunalidades), Maroco (2010) defende que as comunalidades apenas são aceitáveis 

quando os valores são superiores a 0.5, eliminando assim todas as outras variáveis que 

não cumpram este requisito. 

 

5.8.3.6 Matriz das Componentes Rotadas 

 

O procedimento de rotação ortogonal presente neste estudo é o Varimax que visa 

minimizar o número de variáveis que cada agrupamento apresenta, contribuindo para 

uma maior simplificação relativamente à interpretação dos fatores. Assim, deve-se 

analisar a matriz das componentes que “mostra os coeficientes que correlacionam as 

variáveis com os fatores antes da rotação” (Pestana & Gageiro, 2008, p. 494).  

Dessa forma, o método Varimax tem como finalidade o alcance de uma estrutura fatorial, 

onde apenas uma das variáveis originais seja fortemente correlacionada com apenas um 

fator, estando assim pouco relacionada aos restantes fatores, para que seja possível 

alcançar uma estrutura fatorial simples (Maroco, 2010). 
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Capítulo 6 – Resultados 

 

6.1  Introdução 

 

O presente capítulo refere-se à análise e discussão dos resultados alusivos ao 

estudo do perfil do cliente do Restaurante “A Harpa”.  

Neste sentido, após a recolha dos dados através de questionários (anexo IX), procedeu-

se ao lançamento e processamento dos dados no programa de análise estatística 

denominado de SPSS.  

 

6.2  Análise Univariada (Descritiva) 

  

6.2.1 Caracterização Sociodemográfica da Amostra 

 

6.2.1.1 Género  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita ao 

género (N=230), a maioria dos inquiridos é do sexo masculino (58,7%), sendo os 

restantes do sexo feminino (41,3%) (Ver, p.f. gráfico 1). De acordo com o gráfico 1, é 

possível constatar que o género predominante no Restaurante “A Harpa” são indivíduos 

do género masculino. 

 

Gráfico 1 – Género dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.1.2 Faixa Etária  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

faixa etária (N=230), 14,35% dos inquiridos apresenta uma idade superior a 65 anos de 

idade; 17,83% dos inquiridos apresenta idade compreendida entre os 55 e os 65 anos de 

idade; 31,30% dos inquiridos apresenta idade compreendida entre os 45 e os 54 anos de 

idade; 20,87% dos inquiridos apresenta idade compreendida entre os 35 e os 44 anos de 

idade e 3,48% dos inquiridos apresenta idade compreendida entre os 20 e os 24 anos de 

idade (ver, p.f. gráfico 2).  

Mediante análise do gráfico 2, é possível constatar a faixa etária predominante 

corresponde às idades que oscilam entre os 45 e os 54 anos de idade e por sua vez os 

inquiridos com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos de idade são os que 

apresentam menor relevância no Restaurante “A Harpa” 6. 

 
  

Gráfico 2 – Faixa etária dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                             
6
 No questionário, existe uma coluna para clientes que apresentassem uma faixa etária inferior a 20 anos de 

idade, mas tal não se verificou. Assim, a faixa etária <20 não consta no gráfico nº 2. 
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6.2.1.3 Comparação entre Género e Faixa Etária  

 

 No que respeita à comparação entre a faixa etária e o género dos clientes 

(N=230), verifica-se que existe uma discrepância no género em comparação com a faixa 

etária onde as idades são compreendidas entre os 45 e os 54 anos de idade (ver, p.f. 

gráfico 3). 

Assim, nesta faixa etária, é possível observar que a maioria dos inquiridos é do género 

masculino (59 inquiridos), sendo apenas 13 inquiridos do género feminino. 

 É possível observar mediante a análise do gráfico 3, que nas restantes faixas 

etárias, o número de indivíduos em género é semelhante, uma vez que na faixa etária 

onde a idade é superior a 65 anos de idade, existem 17 inquiridos do sexo masculino e 

16 do sexo feminino; na faixa etária com idades compreendidas entre os 55 e os 65 anos, 

existem 18 inquiridos do sexo masculino e 23 o sexo feminino; na faixa etária com idades 

compreendidas entre 35 e os 44 anos de idade, existem 20 inquiridos do sexo masculino 

e 28 do sexo feminino; na faixa etária com idades compreendidas entre os 25 e os 34 

anos, existem 16 inquiridos do sexo masculino e 12 do sexo feminino; na faixa etária com 

idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos de idade, existem 5 inquiridos do sexo 

masculino e 3 do sexo feminino. 

 

Gráfico 3 – Comparação entre a faixa etária e o género dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.1.4 Habilitações Literárias  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita às 

habilitações literárias (N=230), 36 inquiridos detêm o ensino básico; 134 inquiridos detêm 

o ensino secundário; 3 inquiridos detêm cursos profissionais; 44 dos inquiridos detêm 

licenciatura; 5 inquiridos detêm mestrado e 8 inquiridos detêm doutoramento (ver, p.f. 

gráfico 4). 

 Assim sendo, mediante a análise do gráfico 4, pode-se constatar que a maioria 

dos inquiridos detém o ensino secundário no que respeita às habilitações literárias (134 

inquiridos), sendo que os inquiridos que detêm cursos profissionais são os que 

apresentam menor frequência no Restaurante “A Harpa” (3 inquiridos), seguidos dos 

inquiridos que detêm mestrado (5 inquiridos) e doutoramento respetivamente (8 

inquiridos). 

Gráfico 4 – Habilitações literárias dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.1.5 Atividade Profissional  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

atividade profissional (N=230), 42,17% dos inquiridos trabalha por conta de outro; 38,70% 

dos inquiridos trabalha por conta própria; 1,74% dos inquiridos está desempregado; 

12,61% dos inquiridos são reformados; 2,17% dos inquiridos são estudantes e 2,61% dos 

inquiridos são domésticos (ver, p.f. gráfico 5). 

 Deste modo, é visível perante a análise do gráfico 5, que a atividade profissional 

dos inquiridos do Restaurante “A Harpa” é predominantemente trabalhar por conta de 

outro (42.17%), estando também muito próximo dos que trabalham por conta própria 

(38,70%), apresentando assim uma pequena diferença de 3,47%.  

Gráfico 5 – Atividade profissional dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.1.6 Rendimento Mensal 

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita ao 

rendimento mensal (N=230), verifica-se que o rendimento mensal predominante dos 

inquiridos oscila entre os 1251€ e os 2000€ (36,52%). Assim sendo, 24,35% dos 

inquiridos apresenta um rendimento mensal que oscila entre os 751€ e os 1250€. Para 

além disto, 20% dos inquiridos apresenta um rendimento mensal superior a 2000€; 

14,78% apresenta um rendimento mensal que oscila entre os 531€ e os 750€ e apenas 

4.35% dos inquiridos apresenta um rendimento mensal inferior a 530€ (ver, p.f. gráfico 6). 

 Deste modo, mediante observação do gráfico 6, pode afirmar-se que a maioria 

dos inquiridos (60,87%) apresenta um rendimento mensal superior a 750€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Rendimento mensal dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.1.7 Estado Civil 

 

Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita ao estado 

civil (N=230), verifica-se que a maioria dos inquiridos é casado (146 inquiridos).  

Deste modo, podemos observar também que 44 dos inquiridos são divorciados; 38 dos 

inquiridos são solteiros e apenas 2 dos inquiridos são viúvos (ver, p.f. gráfico 8). Perante 
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a observação do gráfico 7 é possível constatar que ao nível do estado civil, não existem 

inquiridos em união de facto. 
 

 

Gráfico 7 – Estado civil dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2 Caracterização do Perfil do Cliente 

 

6.2.2.1 Tipologia de Estabelecimentos de 

Restauração  

 

Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

tipologia dos estabelecimentos de restauração (N=230), é visível que os restaurantes 

tradicionais apresentam maior destaque face aos outros estabelecimentos (223 

inquiridos), seguindo-se a preferência pelas rotisseries (176 inquiridos).  

 Desta forma, os restantes tipos de restaurantes apresentam valores muito 

semelhantes, sendo que 141 dos inquiridos frequenta restaurantes internacionais; 128 

frequentam churrasqueiras; 121 frequentam restaurantes self-service; 116 frequentam 
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pizzarias; 127 frequentam restaurantes gastronómicos e 139 frequentam restaurantes 

buffet (ver, p.f. gráfico 8).  

 

 

 

Gráfico 8 – Tipologia dos estabelecimentos de restauração 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.2 Frequência dos Clientes 

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

frequência dos clientes (N=230), é notório que os inquiridos frequentam o restaurante “A 

Harpa” maioritariamente 1 a 2 vezes por mês (119 inquiridos). Porém, existem inquiridos 

que apresentam uma frequência semanal: 28 dos inquiridos frequenta o restaurante 

todos os fins de semana; 69 dos inquiridos frequenta o restaurante 1 a 2 vezes por 

semana e 11 dos inquiridos frequenta o restaurante 3 a 4 vezes por semana.  

Para além disto, existem um pequeno grupo (3 inquiridos) que apresenta uma frequência 

diária no Restaurante “A Harpa” (ver p.f. gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Frequência dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.3 Despesa Média 

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

despesa média dos clientes (N=230), é notório que a maioria dos inquiridos apresenta 

uma despesa que oscila entre os 20€ e os 40€ (85 inquiridos). 

Mediante a análise do gráfico 11, é possível observar que à medida que a despesa 

aumenta, o número de inquiridos diminui. Assim sendo, apenas uma pequena parte dos 

inquiridos apresenta uma despesa superior a 80€ (25 inquiridos).  

 Neste ponto, existem também 70 inquiridos que apresentam uma despesa que 

oscila entre os 41 e os 60€ e 50 inquiridos que apresentam uma despesa que oscila entre 

os 61€ e os 80€. Convém salientar também que dos 230 inquiridos, nenhum apresenta 

uma despesa inferior a 20€, sendo todas as despesas superiores a este valor (ver, p.f. 

gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Despesa média dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.4 Companhia  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita à 

companhia dos clientes (N=230), é notório que a grande maioria dos inquiridos frequenta 

o restaurante “A Harpa” acompanhado pelos familiares (226 inquiridos), seguindo-se a 

companhia de amigos (181 inquiridos).  

 No que diz respeito às restantes companhias, estas não apresentam um peso tão 

significativo para os inquiridos, sendo que 99 inquiridos fazem-se acompanhar de colegas 

de trabalho e 85 inquiridos vão acompanhados pelos parceiros de negócios, sendo 

importante salientar que o número de inquiridos que vai ao Restaurante “A Harpa” 

sozinho é pouco significativo em comparação com as restantes variáveis, uma vez que 

apenas 23 inquiridos vão sozinhos ao estabelecimento de restauração (ver, p.f. gráfico 

11). 
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Gráfico 11 – Companhia dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.5 Motivo de Eleição  

 

 Do inquérito realizado aos clientes que compõem a amostra, no que respeita aos 

motivos de eleição (N=230), é visível que os resultados são bastantes similares à 

exceção do motivo “conveniência”, visto que apenas 26 inquiridos frequentam o 

Restaurante “A Harpa” por uma questão de conveniência. Dessa forma, o motivo “comer” 

foi um critério selecionado por todos os inquiridos (130 inquiridos), sendo portanto o 

motivo com maior evidência para a frequência no restaurante. Neste seguimento, o 

convívio com a família é o segundo motivo que apresenta maior destaque (226 inquiridos) 

seguindo-se de imediato disfrutar do espaço (225 inquiridos), bem como a diversão (196 

inquiridos) e o convívio com amigos (181 inquiridos) (ver p.f. gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Motivos de eleição dos clientes 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.6 Motivo de Frequência 

 

 Mediante a análise da tabela 31, pode-se constatar que a maioria dos clientes 

concorda com a reputação do chefe, apresentando uma frequência relativa de 71.3%, 

sendo que não existe qualquer cliente que discorde da reputação do chefe, apresentando 

uma reputação de 0%.  

Para além disto, a maioria dos clientes concorda que deteve conhecimento do 

restaurante através da recomendação de pessoas conhecidas, apresentando uma 

frequência relativa de 48.3%, sendo que 2.6% discorda totalmente deste aspeto.  

 No que respeita ao profissionalismo no atendimento, a grande maioria concorda 

que este espaço detém pessoas com bastante profissionalismo, apresentando assim uma 

frequência relativa de 60.9% e 0% discorda e nem discorda nem concorda sobre este 

motivo. Relativamente ao motivo “preço”, a maioria dos clientes teve uma opinião 

unanime, apresentando uma frequência relativa de 63.5% no que respeita a concordar 

com os preços praticados no restaurante, sendo que 0% discorda com os preços. 

 Relativamente à localização, a maioria dos clientes concorda com o local onde se 
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encontra localizado o restaurante, apresentando uma frequência relativa de 53%, sendo 

que apenas 2.6% discorda totalmente da localização.  

 Assim, a decoração e ambiente são dois motivos que apresentam destaque nos 

clientes, visto que 65.7% dos clientes concorda com este motivo e apenas uma pequena 

percentagem discorda, apresentando uma frequência relativa de 0%.  

 No que respeita à variedade do cardápio, a grande maioria dos clientes concorda 

com este motivo, apresentando uma frequência relativa de 50.9%, sendo que 0% 

discorda que não haja variedade ao nível da ementa.  

 Por conseguinte, a qualidade da comida apresenta um destaque positivo, uma vez 

que a grande maioria dos clientes concorda totalmente com este motivo, apresentando 

uma frequência relativa de 61.7%, sendo que 0% apresenta uma discórdia alusiva à 

qualidade da comida. Por fim, a qualidade do serviço apresenta valores próximos 

aquando da comparação entre concordo ou concordo totalmente, sendo que a maioria 

concorda com a qualidade do serviço prestado, apresentando uma frequência relativa de 

58.3%, sendo que 0% discorda da qualidade do serviço prestado. 
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Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Reputação do chefe 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0 

15 

164 

50 

0.4 

0 

6.5 

71.3 

21.7 

0.4 

0 

7 

78.3 

100 

 

 

Recomendação de 

pessoas conhecidas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

18 

11 

111 

84 

2.6 

7.8 

4.8 

48.3 

36.5 

2.6 

10.4 

15.2 

63.5 

100 

 

 

Profissionalismo no 

atendimento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

140 

84 

2.6 

0 

0 

60.9 

36.5 

2.6 

0 

0 

63.5 

100 

 

 

Preços 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

47 

146 

31 

2.6 

0 

20.4 

63.5 

13.5 

2.6 

0 

23 

86.5 

100 

 

 

Localização 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

27 

48 

122 

27 

2.6 

11.7 

20.9 

53 

11.7 

2.6 

14.3 

35.2 

88.3 

100 
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Legenda:  
1 – discordo totalmente | 2- discordo | 3- nem concordo nem discordo | 4- concordo | 5- concordo totalmente 
 

Tabela 31 - Motivos de frequência dos clientes (Frequências) 
Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 32, é possível analisar que no que respeita à moda, o 

valor mais frequente é 4 para todas as variáveis, com exceção da qualidade da comida, 

onde o valor é 5, sendo esta a variável que apresenta maior notoriedade no restaurante. 

Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável que apresenta maior destaque é a 

qualidade da comida (4,62 ± 0,487), sendo possível afirmar que os inquiridos concordam 

 

 

Decoração e ambiente 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

0 

34 

151 

42 

1.3 

0 

14.8 

65.7 

18.3 

1.3 

0 

16.1 

81.7 

100 

 

 

 

Variedade do cardápio 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

0 

38 

117 

72 

1.3 

0 

16.5 

50.9 

31.3 

1.3 

0 

17.8 

68.7 

100 

 

 

 

Qualidade da comida 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

88 

142 

0 

0 

0 

38.3 

61.7 

0 

0 

0 

38.3 

100 

 

 

 

Qualidade do serviço 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

134 

96 

0 

0 

0 

58.3 

41.7 

0 

0 

0 

58.3 

100 
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que neste restaurante a comida apresenta qualidade, não havendo grande dispersão dos 

resultados. Contudo, as variáveis que apresentam uma média mais baixa são os preços 

(3,85 ± 0,745) e a localização (3,60 ± 0,933), podendo estas variáveis apresentar menor 

concordância juntos dos inquiridos, mas mesmo assim são valores muito próximos de 4.  

Neste sentido, estas variáveis apresentam um valor de desvio padrão elevado, o que 

gera alguma incerteza junto dos clientes. 

 A mediana representa 50% da amostra e o valor mais visível é 4, com exceção da 

qualidade da comida (5), apresentando um valor constante no que se refere a esta 

variável. No que respeita ao mínimo e máximo, a amplitude dos resultados demonstra 

que relativamente à reputação do chefe, à recomendação de pessoas conhecidas, ao 

profissionalismo no atendimento, aos preços, à localização, à variedade do cardápio e à 

decoração e ambiente, a dispersão é elevada, porque os valores variam entre 1 (mínimo) 

e 5 (máximo), o que se traduz num elevado grau de incerteza junto dos clientes. Por sua 

vez, no que respeita à qualidade do serviço bem como à qualidade da comida, a 

amplitude dos resultados é reduzida, variando unicamente entre 4 e 5, o que reflete uma 

homogeneidade nas respostas dos clientes. 
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Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Qualidade do 

serviço 

4.42 4.00 4 0.494 4 5 

Reputação do 

chefe 

4.14 4.00 4 0.551 1 5 

Recomendação 

de pessoas 

conhecidas 

4.08 4.00 4 0.979 1 5 

Profissionalismo 

no atendimento 

4.29 4.00 4 0.721 1 5 

Preços 3.85 4.00 4 0.745 1 5 

Localização 3.60 4.00 4 0.933 1 5 

Variedade do 

cardápio 

4.11 4.00 4 0.766 1 5 

Decoração e 

ambiente 

4.00 4.00 4 0.671 1 5 

Qualidade da 

comida 

4.62 5.00 5 0.487 4 5 

 

Tabela 32 - Motivos de frequência dos clientes (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.7 Experiências dos Clientes 

 

 Mediante a análise da tabela 33, pode-se constatar que a maioria dos clientes 

afirma que é muito importante a experiência de jantar fora, apresentando uma frequência 

relativa de 49.6%, sendo que não existe qualquer cliente que discorde desta experiência, 

apresentando uma frequência relativa de 0%. Para além disto, a maioria dos clientes 

concorda que frequentar restaurantes é uma experiência importante, apresentando uma 

frequência relativa de 57.8%, sendo que 0% discorda totalmente desta experiência. 

No que respeita a experimentar alimentos saudáveis, os clientes acham na sua maioria 

uma experiência importante, apresentando uma frequência relativa de 5.7 %, sendo que 

2.6% não acha a experiência nada importante. 
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Relativamente às comidas saborosas, a maioria dos clientes reconhece que esta 

experiencia é totalmente importante, apresentando uma frequência relativa de 39.6%, 

sendo que 0% não acha nada importante experimentar comidas saborosas. 

Relativamente ao preço, grande parte dos clientes concorda reconhece que o preço a 

pagar por uma refeição é muito importante, apresentando uma frequência relativa de 

36.1%, sendo que 0% não acha o preço nada importante. 

 Neste seguimento, a experiência de frequentar restaurantes com um ambiente 

acolhedor é muito importante, apresentando uma frequência relativa de 40.4 %, sendo 

que 0% não acha nada importante o ambiente num restaurante.    

 Por conseguinte, o tempo de espera por uma refeição apresenta um destaque 

positivo, uma vez que a grande maioria dos clientes acha o tempo de espera pela 

refeição totalmente importante, apresentando uma frequência relativa de 53.0%, sendo 

que 0% acha nada importante o tempo de espera. 
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Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Jantar fora 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

9 

80 

114 

27 

0 

3.9 

34.8 

49.6 

11.7 

0 

3.9 

38.7 

88.3 

100 

 

 

Frequência de 

restaurantes 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

6 

133 

81 

10 

0 

2.6 

57.8 

35.2 

4.3 

0 

2.6 

60.4 

95.7 

100 

 

 

Alimentos 

saudáveis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

105 

67 

36 

2.6 

7.0 

45.7 

29.1 

15.7 

2.6 

9.6 

55.2 

84.3 

100 

 

 

Comidas 

saborosas 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

6 

71 

62 

91 

0 

2.6 

30.9 

27.0 

39.6 

0 

2.6 

33.5 

60.4 

100 

 

 

Preço 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

22 

82 

83 

43 

0 

9.6 

35.7 

36.1 

18.7 

0 

9.6 

45.2 

81.3 

100 
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Legenda:  

1 – nada importante | 2- pouco importante | 3 - importante | 4- significativamente importante | 5- muito 

importante 
 

 

Tabela 33 - Experiências dos clientes (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 34, é possível analisar que face à moda, o valor mais 

frequente é 4 para todas as variáveis, com exceção da frequência dos restaurantes e dos 

alimentos saudáveis, onde o valor é 3, bem como as comidas saborosas e o tempo, onde 

o valor é 5. Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável que apresenta maior 

destaque é o tempo de espera (4,31 ± 0,808), podendo afirmar que os inquiridos 

concordam que o tempo de espera pela refeição é importante. Contudo, a variável que 

apresenta uma média mais baixa é a frequência de restaurantes onde seja possível 

usufruir de emoções positivas e sentimentos de prazer (3,41 ± 0,619), podendo estas 

variáveis apresentar menor concordância juntos dos inquiridos, mas mesmo assim são 

valores muito próximos de 4. 

 A mediana representa 50% da amostra e o valor mais visível é 4, com exceção do 

tempo de espera pela refeição (5) bem como a frequência em restaurantes onde seja 

possível usufruir de emoções positivas e sentimentos de prazer e o consumo de 

alimentos saudáveis (3). No que respeita ao mínimo e máximo, a amplitude dos 

resultados demonstra que em todas as variáveis a dispersão é elevada, porque os 

 

 

Ambiente 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

89 

93 

48 

0 

0 

38.7 

40.4 

20.9 

0 

0 

38.7 

79.1 

100 

 

 

 

Tempo 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

50 

58 

122 

0 

0 

21.7 

25.2 

53.0 

0 

0 

21.7 

47.0 

100 
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valores variam maioritariamente entre 2 e 5 (máximo), o que se traduz num elevado grau 

de incerteza junto dos clientes.  

 

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Jantar fora 3.69 4.00 4 0.727 2 5 

Frequência de 

restaurantes 

3.41 3.00 3 0.619 2 5 

Alimentos 

saudáveis 

3.48 3.00 3 0.929 1 5 

Comidas 

saborosas 

4.03 4.00 5 0.901 2 5 

Preço 3.64 4.00 4 0.894 2 5 

Ambiente 3.82 4.00 4 0.753 3 5 

Tempo de 

espera refeição 

4.31 5.00 5 0.808 3 5 

 

Tabela 34 - Experiências dos clientes (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.8 Qualidade Global 

 

 Relativamente à análise da tabela 35, é possível aferir que a qualidade global do 

Restaurante “A Harpa” é excelente para a maioria dos clientes. Desse modo, as opiniões 

apresentam resultados bastantes próximos, uma vez que 130 clientes afirmam que a 

qualidade é excelente, estando representado por uma frequência relativa de 56.5% e 94 

clientes afirmam que a qualidade é muito excelente, estando representado por uma 

frequência relativa de 40.9%. 
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Variável Item Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Frequência Relativa 
Acumulada 

 

 
Qualidade 

global 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
6 

130 
94 

0 
0 

2.6 
56.5 

40.9 

0 
0 

2.6 
59.1 
100 

Legenda:  

1 – muito fraca | 2- fraca | 3 - razoável | 4- excelente | 5- muito excelente 

 

Tabela 35 – Qualidade global (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 36, é possível analisar que no que respeita à moda, o 

valor é 4 para a variável em estudo. Relativamente à média e ao desvio padrão, a 

variável apresenta um bom resultado (4,38 ± 0,5388), sendo possível afirmar que os 

inquiridos concordam que a qualidade global do restaurante é importante e satisfatória.   

A mediana representa 50% da amostra e o valor visível é 4, sendo um valor razoável no 

que respeita à qualidade global. Relativamente ao mínimo e máximo, a amplitude dos 

resultados demonstra que nesta variável os valores são indiferentes porque não é notória 

uma opinião concreta no que alude à amostra recolhida. 

 

 

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Variância 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Qualidade 

global 

4.38 4.00 4 0.538 0.290 3 5 

 

Tabela 36 - Qualidade global (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.9 Experiência Global 

 

 Mediante a análise da tabela 37, é possível observar que as experiências globais 

dos clientes são muito melhores do que o esperado, visto que a maioria dos clientes 

concorda totalmente que deteve boas experiências quando frequentou o restaurante “A 

Harpa”, apresentando uma frequência relativa de 63.0%; sendo que em contrapartida, a 

maioria dos clientes afirmou que discorda totalmente do facto de ter vivenciado más 

experiências nesse espaço, uma vez que 67.4% discorda totalmente do facto de ter 

vivenciado más experiências neste espaço. 
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Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Experiência 

global má 

1 

2 

3 

4 

5 

155 

75 

0 

0 

0 

67.4 

32.6 

0 

0 

0 

67.4 

100 

0 

0 

0 

 

Experiência 

global boa 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

85 

145 

0 

0 

0 

37.0 

63.0 

0 

0 

0 

37.0 

100 

Legenda:  

1 – discordo totalmente | 2- discordo | 3- nem concordo nem discordo | 4- concordo | 5- concordo totalmente 
 

 

Tabela 37 – Experiência global dos clientes (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 38, é possível analisar que relativamente à moda, não 

existe um valor frequente, existem apenas duas variáveis que traduzem experiências 

opostas, sendo que na experiência global má, a moda é 1 e na experiência global boa, a 

moda é 5. Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável que apresenta maior 

destaque é a experiência global boa (4,63 ± 0,484), sendo possível afirmar que os 

inquiridos concordam que neste restaurante a experiência global é boa, não havendo 

grande dispersão dos resultados. Contudo, a variável que apresenta uma média mais 

baixa é a experiência global má (1,33 ± 0,470), podendo esta variável apresentar menor 

concordância juntos dos inquiridos, visto que o valor é muito próximo de 1.  

 A mediana representa 50% da amostra e não existe um valor mais visível, existem 

apenas duas variáveis que traduzem experiências opostas, sendo que na experiência 

global má, a mediana é 1 e na experiência global boa, a mediana é 5. No que respeita ao 

mínimo e máximo, a amplitude dos resultados demonstra que relativamente à experiência 

global má e à experiência global boa, a dispersão é reduzida, sendo que na experiência 
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global má, os valores variam entre 1 e 2, o que significa que os clientes apresentam 

grande discordância face a esta variável.  

 Por sua vez, a experiência global boa apresenta uma dispersão reduzida mas os 

valores variam entre 4 e 5, o que significa que os clientes apresentam elevada 

concordância face a esta variável, afirmando que neste restaurante pode-se usufruir de 

boas experiências. 

 

 

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Variância 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Experiência 

global má 

1.33 1.00 1 0.470 0.221 1 2 

Experiência 

global boa 

4.63 5.00 5 0.484 0.234 4 5 

 

Tabela 38 – Experiência global dos clientes (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.10 Sentimento Global 

 

 Mediante a análise da tabela 39, é possível observar que os clientes vivenciam 

bons momentos no Restaurante “A Harpa”, uma vez que os clientes concordam 

totalmente com a existência de momentos de alegria, sendo representado por uma 

frequência relativa de 68.3%. Para além de sentimentos de alegria, é possível constatar 

que os clientes concordam totalmente com a existência de momentos de tranquilidade, 

que são representados por uma frequência relativa de 80.0%. No que respeita aos 

momentos de tristeza e raiva, a totalidades das respostas foram concisas e os clientes 

discordaram totalmente de tais sentimentos, sendo estes são representados por uma 

frequência relativa de 83% e 92.2% respetivamente. 

 Neste seguimento, os sentimentos de surpresa e excitação nem sempre foram 

bem compreendidos juntos dos clientes, causando alguma confusão uma vez que estes 

não acharam sentimentos apropriados para a caraterização do respetivo espaço. Dessa 

forma, no sentimento característico pela surpresa, os resultados variam entre o discordar 

e concordar com o sentimento sendo que a maioria dos clientes nem concorda nem 

discorda com tal sentimento, sendo este representado por uma frequência relativa de 

42.6%. Neste sentido, o sentimento de excitação segue os mesmos parâmetros, variando 
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entre o discordar totalmente e o concordar, sendo que a maioria dos clientes discorda de 

tal sentimento, estando o mesmo representado por uma frequência relativa de 57.8%. 

 

Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Alegria 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

157 

73 

0 

0 

0 

68.3 

31.7 

0 

0 

0 

68.3 

100 

 

Tristeza 

1 

2 

3 

4 

5 

191 

39 

0 

0 

0 

83.0 

17.0 

0 

0 

0 

83.0 

100 

0 

0 

0 

 

 

Surpresa 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

51 

98 

81 

0 

0 

22.2 

42.6 

35.2 

0 

0 

22.2 

64.8 

100 

0 

 

Tranquilidade 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

25 

184 

21 

0 

0 

10.9 

80.0 

9.1 

0 

0 

10.9 

90.9 

100 

 

 

Raiva 

1 

2 

3 

212 

18 

0 

92.2 

7.8 

0 

92.2 

100 

0 



100 
 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Excitação 

1 

2 

3 

4 

5 

29 

133 

62 

6 

0 

12.6 

57.8 

27.0 

2.6 

0 

12.6 

70.4 

97.4 

100 

0 

Legenda:   

1 – discordo totalmente | 2- discordo | 3- nem concordo nem discordo | 4- concordo | 5- concordo totalmente 

 

Tabela 39 – Sentimento global dos clientes (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 40, é possível analisar que no que respeita à moda, os 

valores apresentam alguma discrepância, sendo que nos sentimentos de alegria e 

tranquilidade, a moda é 4. Para além disto, os restantes sentimentos apresentam uma 

média igual ou inferior a 3, o que significa que os valores são indiferentes porque não é 

notória uma opinião concreta no que alude à amostra recolhida. 

 Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável que apresenta maior 

destaque é o sentimento de alegria (4,32 ± 0,466), sendo possível afirmar que os 

inquiridos concordam que a alegria é um sentimento possível de ser usufruído neste 

restaurante. Contudo, as variáveis que apresentam uma média mais baixa são a tristeza 

(1,17 ± 0,376) e a raiva (1,08 ± 0,269), podendo estas variáveis apresentar menor 

concordância juntos dos inquiridos, visto que são valores muito próximos de 1. 

 A mediana representa 50% da amostra e o valor mais visível é contraditoriamente 

1 e 4, visto que as variáveis que apresentam valor 1 correspondem a sentimentos 

negativos (tristeza e raiva) e as que apresentam valor 4 correspondem a sentimentos 

positivos (alegria e tranquilidade). Relativamente ao mínimo e máximo, a amplitude dos 

resultados demonstra que em todas as variáveis a dispersão é elevada face ao 

sentimento de excitação, que varia entre 1 e 4, visto que os clientes ficaram um pouco 

confusos e indecisos relativamente a este sentimento. O sentimento de alegria apresenta 

pouca dispersão, sendo que os valores variam entre 4 e 5, pelo que os clientes 

concordam com este sentimento. Par além disto, a tristeza e a raiva são sentimentos que 
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apresentam pouca dispersão, mas os valores variam entre 1 e 2, pelo que os clientes 

discordam deste sentimento no Restaurante “A Harpa”. 

 

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Alegria 4.32 4.00 4 0.466 4 5 

Tristeza 1.17 1.00 1 0.376 1 2 

Surpresa 3.13 3.00 3 0.748 2 4 

Tranquilidade 3.98 4.00 4 0.448 3 5 

Raiva 1.08 1.00 1 0.269 1 2 

Excitação 2.20 2.00 2 0.681 1 4 

 

Tabela 40 – Sentimento global dos clientes (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.11 Intenção de Revisita 

 

 Mediante a análise da tabela 41, é possível concluir que na maioria dos clientes é 

significativamente provável uma visita em breve, apresentando uma frequência relativa 

de 74.8%. Neste seguimento, trazer amigos e familiares a este espaço é muito provável, 

apresentando uma frequência relativa de 70.4%. Para além disto, para grande parte dos 

clientes, o restaurante “A Harpa” é provavelmente um espaço de eleição, apresentando 

uma frequência relativa de 53%, sendo que 34.8% afirma que este espaço é muito 

provável ser uma eleição. 
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Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Visitar o espaço em 

breve 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

58 

172 

0 

0 

0 

25.2 

74.8 

0 

0 

0 

25.2 

100 

 

 

Trazer amigos e 

familiares a este 

espaço 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

4 

20 

44 

162 

0 

1.7 

8.7 

19.1 

70.4 

0 

1.7 

10.4 

29.6 

100 

 

 

Este espaço é a minha 

eleição 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

28 

122 

80 

0 

0 

12.2 

53 

34.8 

0 

0 

12.2 

65.2 

100 

Legenda:  

1 – nada provável | 2- pouco provável | 3- provável | 4- significativamente provável | 5- muito provável 
 

Tabela 41 – Intenção de revisita dos clientes (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com a tabela 42, é possível analisar que no que respeita à moda, o 

valor mais frequente é 5 para todas as variáveis, com exceção do espaço de eleição, 

onde o valor é 4. Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável que apresenta 

maior destaque é visitar o espaço em breve (4,75 ± 0,435), sendo possível afirmar que os 

inquiridos concordam que irão visitar este restaurante num curto espaço de tempo. 

 Contudo, a variável que apresenta uma média mais baixa é este restaurante ser a 

escolha de eleição (4,23 ± 0,648), mas mesmo assim são valores muito próximos de 5. 
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 A mediana representa 50% da amostra e o valor mais visível é 5, com exceção do 

espaço de eleição (4). 

 No que respeita ao mínimo e máximo, a amplitude dos resultados demonstra que 

em todas as variáveis a dispersão é elevada, porque os valores variam maioritariamente 

entre 2 e 5 (máximo), o que se traduz num elevado grau de incerteza junto dos clientes.  

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Visitar o espaço em 

breve 

4.75 5.00 5 0.435 4 5 

Trazer familiares e 

amigos a este espaço 

4.58 5.00 5 0.724 2 5 

Este espaço é a 

minha eleição 

4.23 4.00 4 0.648 3 5 

 

Tabela 42 – Intenção de revisita dos clientes (Estatísticas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2.12 Recomendação  

 

 Mediante a análise da tabela 43, é possível afirmar que na grande maioria dos 

clientes é muito provável a recomendação deste espaço a terceiros, apresentando uma 

frequência relativa de 73.9%, sendo que 22.6% também acha significativamente provável 

a recomendação do espaço a outras pessoas. 

Variável Item Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

 

 

Recomendação 

do espaço 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

8 

52 

170 

0 

0 

3.5 

22.6 

73.9 

0 

0 

3.5 

26.1 

100 

Legenda:  

1 – nada provável | 2- pouco provável | 3- provável | 4- significativamente provável | 5- muito provável 

 

Tabela 43 – Recomendação dos clientes (Frequências) 

Fonte: Elaboração própria 
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 De acordo com a tabela 44, é possível analisar que no que respeita à moda, o 

valor é 5 para a variável em estudo.  

Relativamente à média e ao desvio padrão, a variável um resultado de 4,70 ± 0,528, 

sendo possível afirmar que os inquiridos afirmam ser muito provável a recomendação 

deste espaço a outras pessoas. 

 A mediana representa 50% da amostra e o valor visível é 5, sendo um valor 

óptimo no que respeita à recomendação a do espaço. Relativamente ao mínimo e 

máximo, a amplitude dos resultados demonstra que nesta variável os valores variam 

entre 3 e 5, sendo notório um comportamento alusivo à recomendação do restaurante. 

 
 

 

Variável 

 

Média 

 

Mediana  

 

Moda 

 

Desvio 

Padrão 

 

Variância 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Recomendação 

do espaço 

4.70 5.00 5 0.528 0.279 3 5 

 

Tabela 44 – Recomendação dos clientes (Estatísticas) 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.3  Análise Bivariada 

  

6.3.1 Testes Não Paramétricos 

 

6.3.1.1 Teste U de Mann-Whitney 

 

De acordo com a tabela 45, verifica-se que para um nível de confiança de 95%, 

não existem diferenças significativas (,008) relativamente ao disfrutar do espaço face á 

qualidade do serviço. 
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Mann Witney 

Disfrutar do espaço N Mean Rank Sig 

Qualidade do 

serviço 

Sim 225 114,01 
 

 

 

 

 

 

,008 

Não 5 182,50 

 
Tabela 45 – Teste de Mann Witney (Comparação entre disfrutar o espaço e a qualidade 

do serviço) 

Fonte: Elaboração própria 

 
De acordo com a tabela 46, verifica-se que para um nível de confiança de 95%, 

não existem diferenças significativas (,010) relativamente á escolha do espaço de eleição 

face á atividade profissional. 

 

Mann Witney 

Atividade profissional N Mean Rank Sig 

Espaço é a 

escolha de 

eleição 

Trabalhador por 

conta de outro 

97 102,28 
 

 

 

 

 

 

,010 

Trabalhador por 

conta própria 

89 83,93 

 

 

 

Tabela 46 – Teste de Mann Witney (Comparação entre o espaço de eleição e a atividade 

profissional) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.3.1.2 Coeficiente de Correlação de Spearman 

 

De acordo com a tabela 47, a correlação existente entre a despesa média dos 

clientes e o seu rendimento mensal é estatisticamente significativa para um nível de 

confiança de 99%, sendo por isso uma correlação moderada entre as variáveis. Desta 
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forma, á medida que o rendimento mensal do cliente aumenta, a sua despesa irá 

consequentemente aumentar. 
 

Correlação Spearman 

 Despesa média dos 
clientes 

Rendimento mensal 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,400** 

Sig  ,000 

N 230 230 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
 

Tabela 47 - Correlação de Spearman (Comparação entre a despesa média dos 

clientes e o rendimento mensal) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.3.2 Teste de Independência do Qui-Quadrado 

 

6.3.2.1 Teste T 

 

De acordo com a tabela 48, existe significância estatística referente à analise 

entre o género e a recomendação de pessoas conhecidas (P>0,05), sendo que os 

valores estão muito próximos, sugerindo que a recomendação de pessoas conhecidas é 

muito próxima entre os dois géneros.  

 Test T 

 Género  

 N Sig 

Recomendação 

de pessoas 

conhecidas 

Masculino  135 ,595 

Feminino 95 

 

Tabela 48 - Teste T (Comparação entre o género e a recomendação de pessoas conhecidas) 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com a tabela 49, não existe significância estatística referente à analise 

entre a frequência dos clientes e a recomendação de pessoas conhecidas (P<0,05), 

sendo que quanto maior for a recomendação de pessoas conhecidas, maior será a 

frequência dos clientes.  

 

 Test T 

 Frequência dos clientes  

 N Sig 

Recomendação 

de pessoas 

conhecidas 

Todos os dias 

uteis 

3 ,007 

Todos os fins 

de semana 

28 

 

Tabela 49 - Teste T (Comparação entre a frequência de clientes e a recomendação de 

pessoas conhecidas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4  Análise Fatorial 

 

No processo da análise fatorial foi realizada uma análise preliminar com o intuito 

de avaliar a natureza e a dimensão dos dados recolhidos. Dessa forma, os dados vão ser 

avaliados a partir de alguns indicadores como o Alpha de Cronbach, KMO e teste de 

Esfericidade de Bartlett, comunalidades, análise das componentes principais e matriz das 

componentes rotadas. 

 

6.4.1 Motivo de Frequência dos Clientes 

 

6.4.1.1 Alpha de Cronbach 

 

 De acordo com a tabela 50 é possível verificar que o alfa de Cronbach 

corresponde a 0,697 sendo este um valor considerado aceitável. 

 



108 
 

Estatísticas de Confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,697 5 

 

Tabela 50 - Alfa de Cronbach 

Fonte: Elaboração própria 

6.4.1.2 KMO e Teste Esfericidade de Bartlett 

 

 O índice de adequação da amostra KMO é 0,616 (ver, p.f. tabela …), significa que 

este valor é medíocre, mas é aceite porque não é inferior a 0,5 e uma vez que p=0,000 

(ver, p.f. tabela 51) rejeito a hipótese nula de uma matriz identidade, o que demonstra 

que todas as variáveis seguem uma determinada variável. 

  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem (KMO) 

 

,616 

 

Teste de 
Esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-Quadradro 301,058 

Gl 10 

Sig. ,000 

 

Tabela 51 - KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4.1.3 Comunalidades 

 

 As comunalidades caracterizam a proporção da variância de cada variável 

abrangida na análise que é explicada pelos componentes extraídos. Assim, o valor 

mínimo aceitável é 0,50, sendo que se alguma comunalidade apresentar um valor 

inferior, deve ser excluída e a análise fatorial deve ser realizada outra vez. 

 De acordo com a tabela 52, verifica-se que as comunalidades apresentam valores 

aceitáveis (≥ 0.5), não tendo, portanto, que ser excluídas da análise fatorial.  
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Extração 

Profissionalismo no atendimento ,729 

Preços ,641 

Localização ,615 

Decoração e ambiente ,809 

Qualidade da comida ,808 

 

Tabela 52 - Comunalidades 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4.1.4 Análise das Componentes Principais 

 

De acordo com a tabela 53, verifica-se que o mínimo de retenção possível é 

conseguir recolher 5 itens de acordo com o primeiro critério: reter valores próprios 

superiores a 1. Neste caso concreto, conseguimos reter 2 componentes com uma variância 

explicada de 72,052. 
 

 

Variância Total Explicada 

 Autovalores iniciais Soma de Extração de 

carregamentos ao quadrado 

Soma de rotação de 

carregamentos ao quadrado 

Componente Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

Variância 

% 

cumulativa 

1 2,330 46,603 46,603 2,330 46,603 46,603 1,873 37,457 37,457 

2 1,272 25,448 72,052 1,272 25,448 72,052 1,730 34,595 72,052 

3 ,653 13,057 85,108       

4 ,415 8,306 93,415       

5 ,329 6,585 100,000       

 

Tabela 53 - Variância Total Explicada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Porém, nem todos os fatores são considerados pertinentes numa análise fatorial e 

existe alguma polémica no que respeita aos critérios que determinam quando um fator é 

importante para a análise estatística. Nesse ponto, a determinação do número exato de 

fatores pode ser definida através da análise de um gráfico (Cattell, 1966). Assim sendo, 

deve-se apenas reter o número de componentes principais até onde o gráfico se tornar 

praticamente paralelo ao eixo do X, visto que esses valores próprios são bastante 
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reduzidos e não contribuem para a explicação da variabilidade dos dados (Rencher, 

1995) (ver, pf. gráfico 13). 

 
 

Gráfico 13 - Gráfico de Escarpa 

Fonte: Elaboração própria 

 Uma vez que existe um ponto de inflexão no fator 3, pelo critério do scree plot, o 

número de fatores a ser extraído corresponde ao número anterior ao ponto de inflexão: 

retemos apenas 2 fatores. 

 

6.4.1.5 Matriz das Componentes Rotadas 

 

 Tendo em consideração a escolha de quatro componentes e a dificuldade em 

analisar a matriz das componentes principais para algumas variáveis, foi realizada a 

rotação ortogonal Varimax, mais adequada para pressupostos de independência de 

componentes (Hair Jr. et al., 1995) (ver, pf. tabela 54). 
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. Componentes 

 1 2 

Profissionalismo no atendimento ,793 ,316 

Preços ,649 ,469 

Localização ,221 ,753 

Decoração e ambiente ,879 -,191 

Qualidade da comida -,033 ,898 

 

Tabela 54 - Matriz das Componentes Rotadas 

Fonte: Elaboração própria 

 De acordo com o critério de um bom ajuste do modelo proposto por Hair Jr. et al., 

(1998), é notória que a rotação Varimax atendeu ao processo de alocação das variáveis. 

Deste modo, os componentes ficarão agrupados da seguinte maneira: 

 Componente 1 = agrupa o interesse pelo profissionalismo no atendimento, 

preços e decoração e ambiente 

 Componente 2 = agrupa o interesse pela localização e qualidade da 

comida 

 

6.4.2 Experiências dos Clientes 

 

6.4.2.1 Alpha de Cronbach 

 

 De acordo com a tabela 55 é possível verificar que o alfa de Cronbach 

corresponde a 0,553 sendo este um valor considerado mau, mas é aceite porque é 

superior a 0,5%. 

 

Estatísticas de Confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,553 3 

 

Tabela 55 - Alfa de Cronbach 

Fonte: Elaboração própria 
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6.4.2.2 KMO e Teste Esfericidade de Bartlett 

 

 O índice de adequação da amostra KMO é 0,624, significa que este valor é 

medíocre, mas é aceite porque não é inferior a 0,5 e uma vez que p=0,000 (ver, p.f. tabela 

56), rejeito a hipótese nula de uma matriz identidade, o que demonstra que todas as 

variáveis seguem uma determinada variável. 

 

 
  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem (KMO) 

 

,624 

 

Teste de 
Esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-Quadradro 53,285 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Tabela 56 - KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.4.2.3 Comunalidades 

 

 As comunalidades caracterizam a proporção da variância de cada variável 

abrangida na análise que é explicada pelos componentes extraídos. Assim, o valor 

mínimo aceitável é 0,50, sendo que se alguma comunalidade apresentar um valor 

inferior, deve ser excluída e a análise fatorial deve ser realizada outra vez. De acordo 

com a análise da tabela 56, verifica-se que as comunalidades apresentam valores 

aceitáveis (≥ 0.5), não tendo, portanto, que ser excluídas da análise fatorial (ver p.f. 

tabela 57). 

 
 

 

 

Extração 

Ambiente ,526 

Comidas saborosas ,555 

Tempo ,507 

 

Tabela 57 - Comunalidades 

Fonte: Elaboração própria 
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6.4.2.4 Análise das Componentes Principais 

 

De acordo com a análise da tabela 58, verifica-se que o mínimo de retenção possível 

é conseguir recolher 3 itens de acordo com o primeiro critério: reter valores próprios 

superiores a 1. Neste caso concreto, conseguimos reter 1 componente com uma variância 

explicada de 52,918. 

 

Variância Total Explicada 

  Autovalores iniciais Soma de Extração de 

carregamentos ao quadrado 

Componente Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

1 1,588 52,918 52,918 1,588 52,918 52,918 

2 ,730 24,327 77,245    

3 ,683 22,755 100,000    
 

Tabela 58 - Variância Total Explicada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Porém, nem todos os fatores são considerados pertinentes numa análise fatorial e 

existe alguma polémica no que respeita aos critérios que determinam quando um fator é 

importante para a análise estatística. Nesse ponto, a determinação do número exato de 

fatores pode ser definida através da análise de um gráfico (Cattell, 1966).  

Assim sendo, deve-se apenas reter o número de componentes principais até onde o 

gráfico se tornar praticamente paralelo ao eixo do X, visto que esses valores próprios são 

bastante reduzidos e não contribuem para a explicação da variabilidade dos dados 

(Rencher, 1995). 
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Gráfico 14 - Gráfico de Escarpa 

Fonte: Elaboração própria 

  

Uma vez que existe um ponto de inflexão no fator 2, pelo critério do scree plot, o número 

de fatores a ser extraído corresponde ao número anterior ao ponto de inflexão: retemos 

apenas 1 fator (ver, p.f. gráfico 14). 

 

6.4.2.5 Matriz das Componentes Rotadas 

 
 Tendo em consideração a escolha de quatro componentes e a dificuldade em 

analisar a matriz das componentes principais para algumas variáveis, foi realizada a 

rotação ortogonal Varimax, mais adequada para pressupostos de independência de 

componentes (Hair Jr. et al., 1995) (ver, pf. tabela 59). 

 

 Componentes 

 1 

Ambiente ,725 

Comidas saborosas ,745 

Tempo ,712 

 

Tabela 59 - Matriz das Componentes Rotadas 

Fonte: Elaboração própria 
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 De acordo com o critério de um bom ajuste do modelo proposto por Hair Jr. et al., 

(1995), é notória que a rotação Varimax atendeu ao processo de alocação das variáveis. 

Deste modo, os componentes ficarão agrupados da seguinte maneira: 

 Componente 1 = agrupa o interesse pelo ambiente, comidas saborosas e o 

tempo de espera pela refeição. 

 

6.4.3 Sentimento Global 

 

6.4.3.1 Alpha de Cronbach 

 

 De acordo com a tabela 60 é possível verificar que o alfa de Cronbach 

corresponde a 0,552 sendo este um valor considerado mau mas aceitável (> 0,5). 

 

Estatísticas de Confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,552 2 

 

Tabela 60 - Alfa de Cronbach 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Apesar do Alpha de Cronbach ser aceitável, a escala de sentimentos apresenta 7 

variáveis. Como apenas conseguimos reter 2 variáveis, a dimensão é muito pequena e 

não vale a pena continuar o estudo desta variável, visto que houve uma redução 

significativa da variância.  

 

 

 

 

 
  



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Capítulo 7 – Conclusões 

 
Este capítulo tem como finalidade apresentar as principais conclusões, 

implicações estratégicas e possíveis sugestões a serem adotadas futuramente no 

Restaurante “A Harpa”. 

O principal objetivo do estudo consiste essencialmente em identificar e caraterizar 

as principais variáveis que definem o perfil dos clientes que frequentam o restaurante “A 

Harpa”.  

Os clientes apresentam grande capacidade de sentir, agir, pensar e de se 

relacionar (Schmitt, 1999), sendo que as boas experiências vivenciadas pelos clientes 

tornam-se em sentimentos agradáveis, onde os clientes sentem necessidade de repetir 

tais vivências (Lee & Shafer, 2002). 

Neste sentido, o marketing relacional proporciona a criação de estratégias que visem 

proporcionar uma maior variedade de produtos e serviços de forma a que seja mais fácil 

o alcance das necessidades dos clientes e por contrapartida incrementar os níveis de 

satisfação (Pine & Gilmore, 1998). 

A estratégia do marketing relacional consiste na satisfação dos clientes 

(Smilansky, 2009) que proporciona emoções e sentimentos positivos que irão originar 

determinados comportamentos futuros (Gentile et al., 2007), tendo como objetivo 

principal a fidelização dos clientes. 

 

7.1 Principais Conclusões 

 

“A Harpa” foi o restaurante selecionado para o estudo da pesquisa. Assim sendo, 

foi elaborado um questionário de forma a recolher a amostra, mediante um processo de 

amostragem por conveniência, de 230 inquiridos, e ainda através de entrevistas aos 

funcionários do restaurante em questão.  

Para a elaboração do questionário foram selecionadas escalas de medida 

fundamentadas na literatura, que visam essencialmente áreas relacionadas com a 

satisfação, intenção de revisita e recomendação do espaço a terceiros.  

Quanto à análise dos resultados, é possível definir o perfil dos clientes, de forma a 

que futuramente até seja possível uma adequação das estratégias de marketing por parte 

do restaurante “A Harpa”. 

Ao nível da caraterização sociodemográfica do cliente, o perfil que apresenta 

maior destaque consiste em indivíduos do género masculino, casados, com idades 
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compreendidas entre os 45 e os 54 anos de idade, com habilitações literárias ao nível do 

ensino secundário, que detenham uma atividade profissional na categoria de trabalhador 

por conta de outro e que apresentem um rendimento mensal que varie entre 1.251€ e 

2.000€. 

Ao nível da caraterização do perfil dos clientes, estes têm preferência pelos 

restaurantes tradicionais (223 inquiridos). No caso particular do restaurante “A Harpa”, os 

clientes dispõem de uma frequência mensal (uma a duas vezes por mês), despendendo, 

em média, entre 20€ a 40€ por pessoa em cada refeição. Ao nível da companhia, a 

família é a companhia que apresenta maior destaque, seguindo-se os amigos, o que 

demonstra que o restaurante “A Harpa” é um espaço acolhedor e simultaneamente 

familiar.  

No motivo de eleição, os clientes apresentam várias opções, uma vez que é um 

espaço que apresenta conforto, requinte e qualidade o que proporciona momentos de 

satisfação e serenidade a diversos níveis. Deste modo, os motivos de eleição são 

essencialmente disfrutar do prazer de comer e saborear a qualidade da comida, disfrutar 

do espaço, visto que é um local com bastante conforto e comodidade bem como conviver 

com os familiares.  

Para além destes aspetos de relevância, existem ainda outros motivos que levam 

a que os clientes frequentem o restaurante “A Harpa”, nomeadamente, a reputação do 

chefe Manuel Paula, visto que é um chefe conceituado, que apresenta grande estima e 

consideração junto dos clientes, devido essencialmente ao seu profissionalismo bem 

como à sua dedicação a toda a envolvente de decoração dos pratos, confeção dos 

alimentos e combinação única de sabores e texturas.  

Neste sentido, o profissionalismo no atendimento, a recomendação de pessoas 

conhecidas, os preços e especialmente a qualidade global inerente a todo o serviço são 

também motivos válidos para a escolha deste espaço. 

Ao nível das experiências dos clientes, estes apresentam preferência por jantar 

fora, sendo que procuram restaurantes onde seja possível degustar alimentos saudáveis 

e saborosos, mas onde o preço seja condizente e o ambiente apresente amabilidade e 

essencialmente que não tenham que esperar muito tempo pela refeição. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a tipologia de clientes que frequenta este 

espaço é caraterizada por clientes defensores e preferenciais, uma vez que são clientes 

que detêm reconhecimento pelo restaurante “A Harpa” e recomendam-no a terceiros, 

apresentando um nível de participação moderado, visto que a opinião dos clientes é 

fundamental para a criação e consolidação de produtos e serviços. 
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Estas são as principais preferências e características dos clientes aquando da frequência 

do restaurante “A Harpa”, sendo por isso a experiência do cliente muito melhor do que o 

esperado, fazendo com que o cliente fique surpreendido positivamente e usufrua de 

sentimentos de alegria e tranquilidade, tendo assim vontade de revisitar e recomendar o 

espaço a terceiros, podendo mesmo este ser eleito como o seu espaço de predileção. 

Para além disto, de forma a poder deliciar os clientes, o restaurante “A Harpa” tem criado 

momentos inigualáveis juntos dos seus clientes, como a participação na semana da 

gastronomia do bacalhau e do azeite de forma a poder dar a conhecer e aprender novos 

conhecimentos; a criação de uma noite de fados, para que os clientes possam usufruir de 

um jantar distinto e ainda os jantares acompanhados de recitais de poesia. Desta forma, 

os clientes sentem-se acarinhados e usufruem de momentos únicos, o que gera 

diferenciação e motivação para revisitar o espaço, tornando os clientes fieis a este 

espaço.  

 Ao nível da revisão da literatura, os resultados estatísticos comprovam que existe 

uma correlação positiva entre a dimensão satisfação e fidelização do cliente uma vez que 

quando maior for a satisfação do cliente, maior será a sua fidelização. Neste ponto, pode-

se afirmar também que todas as variáveis ao nível da qualidade da comida, preço, 

localização, decoração, ambiente, variedade do cardápio e profissionalismo no 

atendimento incrementam positivamente os níveis de satisfação do cliente que por sua 

vez irá sentir necessidade de repetir a experiência vivida no restaurante “A Harpa”. 

Ao nível da escala de emoções, comprova-se que os sentimentos negativos não 

estão presentes no estudo, ou seja, não existe qualquer correlação, sendo que o 

sentimento de excitação suscitou alguma controvérsia juntos dos clientes. 

Os resultados demonstram também que existem clientes que frequentam o 

restaurante “A Harpa” e que já estão fidelizados, porque já são clientes habituais que já 

estão acostumados à excelência do serviço prestado. 

A satisfação é tida como o resultado de toda a envolvência de sentimentos 

positivos e emoções vivenciadas pelo cliente (Lee, 2013; Solomon, 2006).  

A satisfação é vista como uma resposta a uma expetativa criada inicialmente pelo cliente 

(Lee et al., 2008; Oliver, 2010; Solomon, 2006). Deste modo, se esta expetativa for 

alcançada, são gerados sentimentos positivos que farão com que o cliente tenha 

preferência por aquele espaço e sinta a necessidade de revisitar o mesmo e recomendá-

lo a terceiros, contribuindo para a fidelização dos clientes (Alves, 2003). 
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7.2 Implicações de Gestão  

 

Os restaurantes devem ter fatores de diferenciação de forma a fazer face à 

concorrência. Porém, existem clientes exigentes e essa diferenciação vai para além de 

abordagens relacionadas com a comida (Njite et al., 2008), visto que muitos clientes 

vêem os restaurantes como espaços que não são unicamente para usufruir de uma 

refeição (Heung, 2002). Assim, os restaurantes devem potenciar e ter em atenção outros 

aspetos como o ambiente, atendimento personalizado, decoração, preços, qualidade do 

serviço e localização. 

Um cliente procura um restaurante para usufruir de inúmeras experiências e 

emoções positivas em simultâneo (Ladhari, 2009). Neste sentido, existem clientes que 

estão predispostos a pagar um preço mais elevado por uma refeição de requinte e 

qualidade, num espaço que lhe permita usufruir de uma refeição inesquecível (Njite et al., 

2008). 

Os clientes do restaurante “A Harpa” apresentam firmeza nas suas escolhas e em 

diversas situações são clientes que frequentam o espaço com regularidade, pedindo em 

diversas ocasiões a mesma refeição. Deste modo, é possível afirmar que a satisfação 

está intrinsecamente relacionada com a intenção de revisita. 

A maioria dos clientes do restaurante “A Harpa” frequenta o espaço por todos os 

atributos já mencionados anteriormente, mas o que apresenta maior destaque é a 

qualidade dos alimentos confecionados bem como o sabor distinto das refeições.  

Neste ponto, seria interessante abranger esta qualidade a outras tipologias de 

comidas internacionais, como o sushi, que já está a começar a ser implementado como 

medida estratégica de forma de analisar o feedback por parte dos clientes. 

Um restaurante deve apostar na qualidade da comida, mas também noutros 

atributos complementares para que a estratégia de marketing seja eficaz e válida (Yuksel 

& Yuksel, 2002), tendo como finalidade a fidelização dos seus clientes. 

 

7.3 Limitações e Futuras Investigações 

 

Esta investigação apresenta uma temática abrangente, o que dificulta uma análise 

aprofundada a todas as caraterísticas subjacentes à envolvente da gastronomia. 

Ao nível da revisão da literatura, é visível a carência existente no que respeita a 

investigações que sustentem esta temática. Assim, seria interessante a existência de 
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mais estudos teóricos e empíricos de forma a enriquecer a bibliografia existente na 

literatura. 

Relativamente à recolha de dados por questionário, os resultados apenas 

correspondem a clientes de nacionalidade portuguesa, visto que os poucos clientes 

estrangeiros recusaram-se a responder ao questionário solicitado. Para além disto, 

devido a minha indisponibilidade horária, os dados foram sempre recolhidos aos fins-de-

semana, o que poderá influenciar de certa forma alguns resultados. 

O facto do restaurante “A Harpa” ser um espaço onde podemos encontrar 

refeições de qualidade, os preços diferem da concorrência. Deste modo, não foi muito 

visível a presença de clientes com faixa etária inferior a 18 anos de idade, o que também 

poderá influenciar os resultados obtidos. 

O presente estudo contribui com informação sobre os tipos de clientes que 

frequentam o restaurante “A Harpa”, em São João da Madeira. 

Numa investigação sobre esta temática, seria interessante fazer um estudo sobre 

um restaurante semelhante ao “Harpa” de forma a poder comparar os resultados.  

Seria pertinente também se o público-alvo do restaurante “A Harpa” fosse mais 

abrangente e com maior diversidade ao nível de faixas etárias, para poder analisar os 

resultados dos diferentes públicos-alvo e perceber quais os atributos mais importantes 

para cada geração. 
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