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FIDELIZAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES – UM ESTUDO MULT I- 
CASOS EM RESTAURANTES DE CULINÁRIA JAPONESA NA 
CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP.  

RESUMO 
 

Com o crescente número de empresas e com os clientes cada vez mais exigentes, as 

organizações necessitam estar inovando a cada dia para sobreviver nessa guerra entre 

suas concorrentes. No atual cenário de mercado cada vez mais competitivo, se faz 

necessário ter um algo mais ou ter um diferencial para se destacar. É muito importante 

saber fidelizar e mais do que isso, manter e reter os clientes. Os colaboradores também 

necessitam ser parte integrante dessas ações de fidelização. Quanto a metodologia, 

utilizou-se de pesquisas com os proprietários para que a partir de uma amostra de oito 

restaurantes, fosse feita uma análise e também comparações sobre as ações que esses 

restaurantes utilizam na questão de fidelização de seus clientes. Após realizada a 

pesquisa, notou-se que nenhuma das empresas faz uso de ferramentas para conquistar e 

manter seus clientes. Não utilizam de treinamento especializado para com seus 

funcionários e precisam se conscientizar no que diz respeito a valorização de clientes, 

marketing de relacionamento e fidelização dos mesmos. Faz-se necessário que as 

organizações se preocupem mais com o pós-venda e com a retenção de seus clientes. 
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INTRODUÇÃO 
 

No atual mundo globalizado, falar de vendas, clientes, fidelização, é quase 

impossível, sem citar o marketing, pois foi através dele que novos produtos têm sido 

apresentados a seus clientes, produtos esses que podem ser aceitos ou não. 

É crescente a preocupação das empresas com formas de fidelizar e manter 

clientes. Mas é necessário que sejam feitas ações a esse respeito. Procura-se cada vez 

mais valorizar o cliente, oferecendo atendimentos e serviços cada vez melhores, visto que 

os próprios clientes estão mais exigentes e buscando cada dia mais, empresas que 

tenham mais a oferecer. Seja no preço, qualidade, atendimento, ou seja, um diferencial 

que seja atraente e que ofereça um algo a mais: 

A missão de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente, sem abrir mão do lucro. 
Em uma economia extremamente competitiva, com compradores cada vez mais 
racionais diante de uma abundância de opões, uma empresa somente pode 
vencer ao ajustar o processo de entrega de valor e selecionar, proporcionar e 
comunicar um valor superior. (KOTLER, KELLER,2012; p.35) 

  

Não é fácil ser diferente num mercado competitivo que se multiplica 

constantemente, é necessário usar de muita criatividade e estratégias para fazer com que 

seus clientes não se cansem de seus produtos/serviços e procurem um outro concorrente 

à altura. É necessário que o cliente tenha um bom relacionamento com a organização, 

que lembre dos seus produtos/serviços toda vez que necessário. Assim, o marketing pode 

ajudar as empresas a descobrirem formas corretas de fidelizar seus clientes. 

O presente artigo pretende descobrir quais as formas de fidelização são 

utilizadas. Dessa forma será realizada uma pesquisa com alguns empresários no ramo 

alimentício de comida japonesa na cidade de Ribeirão Preto-SP para saber quais 

métodos mais utilizados, bem como seus benefícios, problemas/dificuldades. 

Neste contexto, o problema de pesquisa deste trabalho é: Quais 

ações/ferramentas são utilizadas pelos restaurantes de comida japonesa para a 

fidelização de seus clientes na cidade de Ribeirão Preto-SP? 

O objetivo geral deste trabalho é verificar quais ações/ferramentas utilizadas 

pelos restaurantes de comida japonesa para a fidelização de seus clientes na cidade de 

Ribeirão Preto-SP. 

Já os objetivos específicos são verificar: 1) qual perfil demográfico dos 

clientes; 2) qual o perfil de consumo dos clientes; 3) quais as ações para fidelização dos 

clientes; 4) quais os benefícios trazidos com essas ações; 5) os problemas/dificuldades 

encontradas nessas ações; e 6) como esses problemas/dificuldades foram resolvidos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma intensa migração de Nikkeis 

(descendentes de japoneses), para a cidade de São Paulo, pois procuravam uma 

situação sócio econômica mais estável e estudos para seus filhos. Assim, em 1980, 

iniciou-se uma grande procura por uma alimentação mais saudável, daí iniciou-se uma 

maior aceitação por sushi (arroz com peixe cru ou cozido) e sashimi (peixe cru). Em 

meados de 1954, os restaurantes japoneses começaram a expandir por diversos bairros 

de São Paulo, entre eles, Liberdade, Bela Vista, etc. (RIBEIRO, PALOUCCI, 2006). 

Conforme a Associação Brasileira de Culinária Japonesa, no Brasil a 

culinária japonesa cresceu em torno de 700% nos últimos 10 anos. No Brasil de modo 

geral, pratos típicos japoneses, como sushi, sashimi e temaki estão cada vez mais 

populares, visto que são pratos leves, nutritivos e muito naturais (BRASILTURIS, 2013).  

Em decorrência dessa crescente demanda por comida japonesa, houve um 

aumento muito grande na quantidade de restaurantes que oferecem comida oriental. Mas 

como sobreviver em meio a tanta concorrência? Com a ajuda do marketing pode-se 

descobrir diversas formas de sobreviver, inclusive fidelizando e retendo seus clientes.  

Existem várias definições para a palavra marketing. Do ponto de vista social, 

pode-se resumir que o marketing serve para tornar a vida das pessoas melhor; já do 

ponto de vista gerencial, diria um profissional da área que é “a arte de vender produtos” 

(KOTLER; KELLER, 2012). 

Segundo Urdan e Urdan (2010), o marketing originou-se no fim da metade 

de século XX. Buscava-se entender o mercado visando satisfazer os desejos e 

necessidades dos clientes e satisfazer igualmente as necessidades das organizações. 

Assim, com o aumento da concorrência no mercado, faz-se necessário o ato 

de  fidelizar e manter os clientes, gerando valor constantemente. Mas de que forma medir 

o quanto um cliente é fiel ou não à empresa? É necessário estar atento aos clientes e 

verificar se eles estão comprando sempre do seu produto, mas quanto deve ser esse 

“sempre”? Afinal, depende muito do produto ou do serviço e de quem o oferece. Outro 

fator importante é manter um canal de comunicação com esse cliente e através de 

pesquisas estar sempre atento a sua opinião (LAS CASAS, 2014). 

Segundo a opinião de Kotler e Armstrong (2007), as organizações estão 

notando que a perda de uma venda hoje é nada mais, que a perda de valor de várias 

vendas futuras, ou seja, o valor do cliente a longo prazo. Assim, uma das atividades de 

grande importância do marketing é atrair e fidelizar seus clientes. 
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De acordo com Barreto e Crescitelli (2013), o que faz um cliente se manter 

fiel a uma empresa, nem sempre é o atributo central de um produto ou serviço, mas o 

benefício do relacionamento para o cliente. Pode-se destacar três tipos de relacionamento 

para o cliente: 

1 - Benefícios de confiança : é o conhecimento que o cliente tem do fornecedor e vice-

versa. Quando um relacionamento é duradouro, o cliente sabe o que esperar de seu 

fornecedor e esse fornecedor consequentemente saberá o que oferecer a esse 

cliente. Se o fornecedor conhece as necessidades de seu cliente, o comprador não 

precisa pesquisar novamente para comprar, e com isso seus custos com tempo 

tenderão a baixar. 

2 - Benefícios sociais : é o envolvimento de um longo relacionamento entre fornecedor e 

comprador. Mais utilizados em serviços e compras industriais. 

3 - Benefício de tratamento especial : acontece toda vez que o cliente tem um 

tratamento especial, diferenciado. 

Assim, para fidelizar seus clientes, as empresas podem utilizar os conceitos 

do marketing de relacionamento, que traz para os clientes o benefício do valor percebido 

e com isso também traz para a organização uma fonte de valor. Fica claro que o foco do 

marketing de relacionamento é a fidelização dos clientes. Comprar repetidamente nem 

sempre é sinal de que esse cliente é fiel, ás vezes pode considerar uma inércia desse 

cliente ou até mesmo uma certa indiferença.  

Para Kotler e Keller (2012), o marketing de relacionamento é o resultado do 

desenvolvimento de um item ímpar na empresa chamado rede de marketing. Essa rede é 

composta da organização e seus parceiros. Princípio operacional: construir uma boa rede 

de relacionamentos com seus principais stakeholders e os lucros virão como resultado. 

Pela perspectiva de Kotler e Armstrong (2015), manter um bom 

relacionamento com o cliente faz com que aumente a participação do cliente, que é uma 

porcentagem das compras do cliente que uma empresa consegue em sua categoria de 

produtos. Como exemplo, as empresas de automóveis procuram maior participação nas 

garagens, empresas aéreas procuram maior participação nas viagens, etc. Visando 

aumentar a participação do cliente, a organização pode ter mais variedade para oferecer, 

ou até gerar vendas incrementais ou cruzadas podendo assim barganhar mais 

produtos/serviços com seus clientes.  

Ainda segundo os autores, é muito importante saber adquirir, manter e 

cultivar os clientes. O valor da organização é tão importante quanto o valor de seus 
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clientes. A gestão de relacionamento com o cliente precisa ter uma visão de longo prazo. 

Um grande objetivo de uma organização é fabricar um alto Customer Equity, que é o total 

de valor de todos os clientes ao longo do tempo. É uma forma de medir o valor futuro.  

O Customer Equity é mais interessante do que medir a participação no mercado atual, 

pois reflete o futuro. 

Para Kotler e Armstrong (2015), as organizações precisam ter cuidado ao 

gerenciar seus Customer Equity, pois nem todos clientes fiéis são um bom investimento. 

Uma questão importante a ser respondida é: Como selecionar e reter os clientes e quais 

clientes são mais lucrativos? 

De acordo com a lucratividade de cada cliente, a empresa pode classificar e 

administrar o seu relacionamento com esse cliente. Assim, na gestão de relacionamento, 

os clientes podem se enquadrar em quatro grupos, com estratégias distintas: 

• Borboletas : não são fiéis, mas são muito lucrativas. São clientes momentâneos, 

aqueles que buscam ofertas circunstanciais. Tornar os clientes borboletas em clientes 

fiéis quase nunca dão certo. 

• Estranhos : demonstram baixa lucratividade e fidelidade pouco projetada. 

• Verdadeiros  amigos :  são muito fiéis e também lucrativos. A organização busca 

fazer contínuo investimento em relacionamento para encantar esse cliente, pois 

deseja cultivá-los e retê-los. 

• Mariscos : são aqueles clientes extremamente fiéis, mas nem sempre lucrativos. Com 

o exemplo de mariscos no casco de um navio, esse tipo de cliente pode vir a causar 

estragos. A organização deve aumentar a lucratividade desses clientes vendendo 

cada vez mais a eles. 

 

O importante é saber gerenciar o relacionamento de acordo com cada tipo 

de cliente. 

Conforme Paixão (2012, p.149), para conhecer seus clientes, a empresa 

precisa utilizar informações de seus padrões históricos, entende seu comportamento, sua 

classificação, suas características demográficas, suas preferências e frequências de 

compra, exigindo uma boa infraestrutura capaz de construir e gerenciar os futuros 

relacionamentos. Permitir e estimular um contato mais direto e acessível entre o 

consumidor e a organização facilita à empresa uma definição mais clara de seu grupo de 

clientes, pois a informação quando transformada em conhecimento, torna-se um fator 

diferenciador. (SWIFT, 2001). 
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Conforme Churchill e Peter (2012, p. 11), “Marketing voltado para valor é 

uma orientação para se alcançar objetivos desenvolvendo valor superior para os clientes. 

Ele é uma extensão da orientação para marketing que se apoia em vários princípios e 

pressupostos sobre os clientes”. 

Ainda segundo Churchill e Peter (2012), pode-se citar 6 princípios voltados 

para o valor: 

• Princípio do cliente : fazer com que o foco do marketing seja para atividades que 

criem valor para o cliente.  

• Princípio do concorrente : em relação aos concorrentes, é oferecido um valor maior 

aos clientes.  

• Princípio proativo : mudar o ambiente e assim ter suas chances de sucesso 

melhoradas.  

• Princípio interfuncional : é utilizar de equipes interfuncionais quando essas 

melhorarem a eficiência e eficácia do marketing. 

• Princípio da melhoria contínua : utilizar de uma melhoria contínua no planejamento, 

implementação e controle do marketing. 

• Princípio do stakeholder: todo impacto da organização recai sobre outros públicos, 

não apenas no cliente, mas fornecedores, financiadores, clientes, concorrentes, 

proprietários, funcionários, órgãos governamentais, etc. 

  

Existem os programas de fidelização que é uma estratégia do marketing em 

incentivar os clientes a comprar mais, pois oferecem prêmios e incentivos financeiros 

visando manter os clientes atuais e até conquistar novos. Eles podem ser desde uma 

promoção, descontos em datas específicas, bônus, pontos (cartão fidelidade), entre 

outros. O cartão fidelidade por exemplo, possui três papéis, o de fazer a identificação do 

cliente, o de memorizar, ou seja, pega os dados informados pelos clientes e faz uma 

ponte com os dados da organização e o de recompensar e através desses dados, 

desenhar um perfil de dados desses clientes. Na busca da eficiência nos programas de 

fidelização, antes de mais nada, se faz necessário que se tenha informações precisas 

sobre os clientes. Através dessas informações, fica mais fácil descobrir quais são os 

clientes mais valiosos para a organização. Para que funcione e seja eficaz esse programa 

de fidelização é necessário que essas informações sobre os clientes sejam de qualidade 

para que conhecendo a fundo o seu cliente, a organização consiga ter um bom 

relacionamento com esse cliente (MENDES, 2013). 
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Segundo Kotler e Keller (2012), para se ter um bom relacionamento com o 

cliente é necessário saber informações precisas sobre esse cliente, essa é uma boa 

maneira de maximizar a fidelidade com esse cliente, e nada mais indicado do que utilizar 

um software. Um dos mais utilizados é o CRM (Customer Relationship Management) ou 

Gestão de relacionamento com o cliente. 

Graças ao uso eficaz de informações sobre cada cliente, o CRM permite que 

as empresas ofereçam um excelente atendimento ao cliente em tempo real. Com base no 

que sabem sobre cada um deles, as empresas podem customizar seus produtos, 

programas, mensagens e mídia. O CRM é importante porque um dos grandes 

impulsionadores da lucratividade de uma empresa é o valor agregado de sua base de 

clientes (KOTLER, KELLER,2012). 

Conforme Barreto e Crescitelli (2013), para que haja fidelização por parte 

dos clientes, é necessário que esse cliente esteja satisfeito com a empresa ou marca, 

mas não é só isso que tornará um cliente fiel, é necessário um comprometimento maior 

para com a marca ou produto e é muito importante que esse cliente se sinta incomodado 

se ele tiver que trocar de fornecedor. Detalha-se, a seguir, o comprometimento e o custo 

de mudança. 

O comprometimento pode ser dividido em dois: Comprometimento afetivo e 

calculativo. No afetivo percebe-se que o cliente se envolve emocionalmente com a 

organização. Já no comprometimento calculativo o cliente visa negociar com a empresa 

para que não tenha futuros custos com mudanças de fornecedor. Mas esses custos de 

mudança seriam que tipo de custos? 

São os custos adicionais impostos caso o cliente decida mudar de 

fornecedor. Existem empresas que cobram multas, caso esses clientes venham mudar de 

fornecedor e por conta desse gasto a mais, o cliente pensará duas vezes antes de sair 

mudando de empresa ou de serviço. 

Gonçalves (2013), tomando por base diferentes autores que fundamentam 

sua análise, existem algumas vantagens em fidelizar, vantagens para a organização e 

para o cliente. Dentre elas: 

i. Incremento de vendas: pois se o cliente procura algo e lhe é oferecido o que 

procurava e um incremento, a chance de ele levar mais de um produto é grande. 

ii. Menos custo de promoção: é evidente que conquistar um novo cliente sai mais caro 

do que manter os já existentes, por isso fidelizar sai mais barato do que investir em 

novos clientes. 
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iii. Reter os colaboradores: manter funcionários tem um custo menor do que ter que 

contratar e treinar novos, portanto, fidelização é sinal de economia até de 

funcionários. 

iv. Sensibilidade menor ao preço: um cliente fiel, tem mais disponibilidade de pagar mais 

caro caso necessite mexer no preço. 

v. Publicidade gratuita: um cliente fiel e satisfeito falará bem de sua empresa para 

conhecidos e sem perceber estará fazendo propaganda para sua empresa sem 

cobrar nada por isso. 

vi. Redução do risco: o cliente que estiver satisfeito e tiver que fazer uma escolha entre 

um serviço ou produto que já conhece, pensará muito bem antes de trocar um 

atendimento que já conhece e sabe ser eficaz, por um que ainda não experimentou. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho pode ser caracterizado como sendo do tipo qualitativo e de 

natureza descritiva. Para Malhotra (2001), a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor 

visão e compreensão do contexto do problema. Já a pesquisa descritiva, tem o objetivo 

de caracterizar melhor o problema em estudo, verificando com mais detalhes suas 

características e suas inter-relações. 

O método utilizado foi a técnica de estudo multicasos. Segundo Yin (2001) 

esta técnica é a estratégia preferida quando as questões são colocadas sob a forma de 

“como” ou “por que”, que é o caso presente. O estudo de caso permite uma investigação 

para obter as características mais significativas e holísticas. O autor define estudo de 

caso como uma investigação empírica que trata de um fenômeno contemporâneo num 

contexto de situação real. Já o estudo multicasos envolve duas ou mais empresas, onde a 

comparação entre os casos é um ponto valioso para o trabalho. 

A técnica de amostragem utilizada foi não probabilística e amostragem 

intencional por julgamento. Segundo Cooper e Schindler (2003), a amostragem não 

probabilística por julgamento ocorre quando os membros são selecionados por atenderam 

a certos critérios específicos. 

Para este trabalho, foram pesquisados 4 restaurantes japoneses na cidade 

de Ribeirão Preto-SP. A escolha dessas empresas foi devido ao fato de serem empresas 

já com um certo tempo no mercado (acima de 2 anos) e por serem empresas sérias e 

respeitadas. 
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Para o processo de coleta de dados, foi elaborado um roteiro de entrevista 

contendo questões relativas ao tema do estudo. Segundo Selltiz, et al. (1965), a técnica 

de entrevista trata-se de uma situação em que se desenvolve uma interação social entre 

entrevistador e entrevistado para obtenção de informações, sendo mais adequada para a 

revelação de informação sobre assuntos complexos, emocionalmente carregados ou para 

verificar os sentimentos subjacentes a determinada opinião apresentada. 

Assim, utilizou-se de uma pesquisa com 17 perguntas sobre fidelização de 

clientes, em 4 restaurantes mais renomados de Ribeirão Preto – SP para avaliar qual o 

nível de preocupação com a fidelidade de seus clientes, esses restaurantes demonstram 

ter e quais ações são mais utilizadas na questão de fidelizar e manter clientes. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Descrição dos casos 

4.1.1. Empresa 1 

O restaurante pesquisado tem 7 anos de existência no mercado e uma filial. 

Costuma servir pratos à la carte e tem a opção de rodízio caso o cliente prefira. 

Segundo dados coletados, a empresa 1 relatou que o percentual de clientes 

que frequentam o restaurante é 60% feminino e 40% masculino, talvez por ser uma 

comida mais leve tenha uma preferência maior pelo público feminino. A idade média 

predominante dos frequentadores do restaurante é de 30 a 40 anos, mas em geral é 

frequentado por várias idades, inclusive crianças e idosos. Quanto ao ticket médio gasto 

por cliente, verificou-se que é gasto R$40,00 em média por pessoa. Para a divulgação do 

restaurante e de seus produtos, utiliza-se de rádio, Facebook, panfletagem e carro de 

som. De todas essas ações de marketing acredita que as que mais resultaram foram a 

divulgação no rádio e no Facebook. 

Quanto a pesquisas sobre a preferência ou necessidade dos clientes, não se 

realiza nenhuma, disse que procura não incomodar os clientes com pesquisas, porque 

acha que os clientes se sentiriam incomodados. 

A empresa em questão afirma não conter nenhum tipo de cadastro de seus 

clientes e que não tem nenhum controle de quantos clientes perde. Em relação a 

treinamento de funcionários, constatou-se que não é feito nenhum treinamento, pois 

busca contratar funcionários que já tenham experiência na função e quando não tem, o 

próprio gerente ensina os novatos. 



Flávia Temponi Tashima, Leonardo Moura Benedito 
 

Pág. 10 – FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 15 – Jun. 2015 ISSN 1679-723X 

Questionado sobre incentivos e bonificações adicionais aos funcionários, no 

engajamento de um melhor atendimento, o entrevistado relatou que o único incentivo 

oferecido aos colaboradores é a bonificação salarial. 

 

4.1.2 Empresa 2 

Na empresa em questão, verificou-se que não há uma idade predominante 

dos clientes que frequentam o local, e sim uma variedade muito grande em questão de 

idade. O proprietário assegurou que o percentual dos frequentadores do restaurante é de 

60% feminino e 40% masculino. Ele também afirmou que a média de gasto por cliente é 

de R$ 55,00. 

Quanto a formas de divulgação do restaurante e de seus serviços, o 

entrevistado afirmou utilizar o Facebook e o boca a boca, e acredita que na propaganda 

boca a boca ele consegue persuadir seus já clientes a recomendarem a empresa a seus 

amigos e parentes e isso faz a empresa ter uma credibilidade maior perante aos novos 

clientes. 

A empresa em questão utiliza de cortesias aos clientes que frequentam o 

restaurante. Oferece gratuitamente, uma entrada (aperitivo) a cada um dos clientes 

presentes no restaurante. 

Na empresa contém o serviço de delivery, e através desse serviço, capta 

alguns dados de seus clientes para armazenar em seu banco de dados, entre eles, 

cadastra o nome, endereço e telefone dos clientes. Está atualmente, iniciando um 

processo de cadastro de clientes mais completo, que terá e-mail, preferências, datas de 

aniversário etc. 

Aos funcionários não é oferecido nenhum tipo de treinamento em relação ao 

atendimento e à fidelização, os gerentes apenas observam a forma de atendimento e se 

necessário, conversam para deixar claro a forma correta e desejada de atender. 

Em relação às formas de bonificação, é utilizado o salário base, mais 

comissão (quanto mais vendem, mais recebem). 

O Gestor da empresa em questão, relatou ter um contato direto com os 

clientes, de mesa em mesa para verificar quanto ao atendimento e a satisfação dos seus 

clientes, procura conversar com o máximo de clientes para saber de suas necessidades. 
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4.1.3 Empresa 3 

De acordo com a pesquisa feita na empresa 3, a faixa de idade 

predominante dos clientes é de 20 a 30 anos. O sexo predominante desses clientes é de 

60% feminino e 40% masculino. Já o ticket médio gasto por pessoa é de R$75,00 em 

média. 

A empresa utiliza como forma de divulgação do restaurante e de seus 

produtos, panfletos, Facebook, site e o Instagram. Utilizando essas formas de divulgação, 

o restaurante acredita ter alcançado os objetivos. 

Para conquistar e manter clientes, não é utilizada nenhuma ação nesta 

ordem. 

O restaurante em questão, utiliza de algumas promoções (de combos) em 

dias de menor movimento e também de um atendimento diferenciado como formas de 

fidelização. 

É feito um cadastro dos clientes que solicitam a entrega à domicílio (delivery) 

e também pelo site que pede para que os clientes se cadastrem para receber novidade. 

São coletados dados como nome, telefone e endereço. Esses dados são atualizados 

somente quando o cliente altera o endereço. 

Para que os funcionários se engajem em um bom atendimento, utiliza-se de 

confraternização para os funcionários de tempos em tempos e bonificações em dinheiro 

para os funcionários que melhor se destacarem nas vendas. Dessa forma a empresa 

acredita estar criando um ambiente de competitividade fazendo com que os funcionários 

se esforcem uns mais do que os outros. Quanto a treinamento de funcionários a empresa 

informou que não costuma treinar seus funcionários, pois geralmente quando abrem 

novas vagas, solicitam candidatos que já tenham experiência na função. 

 

4.1.4 EMPRESA 4 

A empresa 4 relatou que tem 1 filial e que está no mercado há 5 anos.  

Conforme informações da pesquisa realizada pela empresa 4, a faixa etária 

predominante dos clientes que frequentam o restaurante são de 20 a 30 anos.  

A porcentagem de clientes entre homens e mulheres são de 60% feminino e 40% 

masculino, mas relatou-se também que atendem muitas crianças e idosos, visto que 

recebem muitas famílias. 

Os clientes que frequentam o local, gastam em média 70,00. A empresa 

trabalha com rodízio e pratos à la carte, o cliente tem a opção de escolher. 
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Para divulgação dos produtos e serviços do restaurante, a empresa utiliza 

revistas, panfletos, outdoor, mala direta, e-mail, Facebook, o site do restaurante e o 

Instagram. 

Em relação a marketing de relacionamento, foi relatado que não é utilizado 

nenhum tipo de ação nesse sentido. Quanto aos funcionários, não é feito nenhum 

treinamento, apenas o gerente ensina como deseja que o funcionário faça, mas em geral 

procura contratar funcionários que já tenham experiências de serviços anteriores. Cada 

garçom atende uma praça como falam (o espaço é dividido em quantidades de mesas 

para cada atendente) e assim fica mais bem dividido o espaço entre eles. Durante a 

entrevista, foi relatado que os funcionários recebem prêmios, mediante seu desempenho 

nas vendas, ou seja, o funcionário que mais se destaca, recebe uma bonificação à parte 

em dinheiro. 

 

4.1.5 Empresa 5 

A empresa tem 3 anos de atuação no mercado e uma filial, tem 25 

funcionários que se revezam nos dois horários em que o restaurante trabalha; abre para 

almoço, fecha à tarde e reabre à note para o jantar. Através das fontes recebidas pela 

empresa 5, verificou-se que a faixa etária predominante dos clientes frequentadores do 

restaurante é de 30 a 40 anos.  

O sexo predominante varia de 50% homens e 50 % mulheres. O valor gasto 

em média por cliente é de R$ 75,00. O estabelecimento trabalha com sistema de rodízio e 

à la carte, podendo o cliente escolher a melhor forma de se alimentar. Para divulgação 

dos produtos e serviços são utilizadas revistas, rádio e Facebook, o rádio é utilizado com 

um pouco mais de frequência. 

Para saber das necessidades ou preferências dos clientes, o restaurante 

utiliza apenas do Facebook, pois o gerente acredita que esse tipo de ação incomodará os 

clientes, e sendo feita pelo Facebook, o cliente se sentirá mais à vontade para dar 

opiniões ou fazer reclamações, caso julgue necessário.  

Quanto a ações de marketing de relacionamento, a empresa diz não fazer 

nenhuma ação nesse sentido. Os funcionários do restaurante são treinados com o próprio 

gerente da casa que ensina como deve ser o atendimento aos clientes e após esse 

treinamento submete ao funcionário a um período de experiência de três meses para 

verificar se o funcionário está apto a continuar na função. 
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4.1.6 Empresa 6 

A empresa em questão atua no mercado há 5 anos. Tem três restaurantes, 

uma matriz, uma filial e também trabalha com sistema de delivery. Segundo a pesquisa 

realizada junto à empresa 6, descobriu-se que a faixa etária predominante dos clientes 

frequentadores é de 30 a 40 anos. 

Em relação ao sexo que mais frequenta o restaurante, varia em 50% 

homens e 50% mulheres. O ticket médio gasto por cliente é de R$60,00. Como forma de 

divulgação utiliza-se de revistas, rádio, Facebook e o site. Para saber das necessidades 

ou preferências dos clientes, a empresa utiliza a fanpage do site. 

Quando os clientes ligam para fazer seus pedidos, é feito um cadastro, que 

é utilizado para a entrega do mesmo. Para armazenamento desses dados, a empresa 

utiliza o Excel e esses dados coletados são atualizados somente quando o próprio cliente 

solicita essa atualização. Para treinar os funcionários mais novos, não se utiliza de 

empresas terceirizadas, a empresa utiliza da experiência dos funcionários mais antigos, e 

procuram contratar funcionários que já tenham trabalhado e que já possuam experiência 

anterior no setor. Quanto a incentivo desses funcionários, a empresa não utiliza de 

nenhum em específico, acredita que apenas o benefício salarial seja suficiente para 

mantê-los na empresa. 

 

4.1.7 Empresa 7 

A sétima empresa possui 15 anos no mercado, 3 restaurantes em Ribeirão 

Preto e um em São José do Rio Preto, é um restaurante tradicional na cidade. A faixa 

etária dos frequentadores do restaurante varia entre 20 a 50 anos. A faixa etária 

predominante é de 60% feminino e 40% masculino. 

O valor médio gasto por cliente é de R$ 65,00. O restaurante trabalha com 

sistema à la carte. 

Quanto à divulgação dos produtos, o restaurante utiliza de revistas, 

Facebook, site e Instagram. No site existe um local para reclamações e sugestões que é 

utilizado pelos clientes que desejam falar bem ou mal da empresa. 

Não é realizada nenhuma pesquisa junto aos clientes para saber de suas 

necessidades ou preferências, o restaurante acredita que apenas o site já é suficiente 

para atender esse tipo de necessidade do cliente. Através do delivery são recolhidos 

alguns dados de clientes, entre eles, nome, endereço e telefone. Esses dados são 

armazenados em planilhas de Excel e são atualizados apenas quando os próprios 

clientes solicitam. 
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Para treinamento dos funcionários em relação a um bom atendimento, é 

contratada uma vez por ano uma empresa terceirizada que oferece um treinamento 

específico a esses funcionários e ensina como deve ser um atendimento de excelência, 

visando a satisfação dos clientes em primeiro lugar. Quanto a incentivos para melhoras no 

atendimento, não é utilizado nenhum. 

 

4.1.8 Empresa 8 

A empresa citada, tem experiência de 4 anos no mercado, trabalha num 

sistema familiar, onde trabalham o pai, o filho, irmão, esposa e primos. A faixa etária dos 

clientes que predomina é a de 30 a 40 anos. O percentual de clientes é de 60% feminino 

e 40% masculino, segundo o proprietário, talvez por ser uma comida mais leve tenha a 

preferência mais feminina do que masculina. O ticket médio gasto por cliente é de 

R$45,00. O restaurante trabalha com o sistema à la carte e atualmente foi implantado o 

sistema de rodízio. Costumam esticar o horário um pouco mais aos finais de semana por 

se tratar de um restaurante próximo à barzinhos e casas noturnas, podendo receber esse 

público que costuma sair desses bares e dar uma passada no restaurante para matar a 

fome. 

Para divulgação do restaurante, são utilizadas revistas, Facebook e o site. 

Não é utilizada nenhuma pesquisa para descobrir as necessidades dos clientes.  

O proprietário acredita que fazendo um bom atendimento, que é feito pelo próprio de 

mesa em mesa os clientes se sentem mais bem recebidos e voltam por causa do bom 

atendimento e qualidade dos produtos.  

O proprietário utiliza como ações para fidelizar, um cartão fidelidade que 

oferece aos clientes e que quando preenchidos podem ser trocados pelos produtos do 

restaurante e de promoções em dias de menor movimento (começo da semana), mas 

relatou que esse cartão fidelidade não esteja trazendo o resultado esperado. Quanto a 

treinamento de funcionários, o restaurante não utiliza, o próprio gerente é quem costuma 

ensinar o trabalho aos funcionários novatos. 

 

4.2 Análise dos casos 

Através de uma análise feita entre os oito restaurantes pesquisados, 

percebe se que somente um deles utiliza de treinamento especializado para com seus 

funcionários e através disso, constata-se que esses restaurantes desconhecem a 

importância do treinamento de funcionários e deixam de oferecer a seus clientes o que há 

de melhor em atendimento. Se o funcionário é treinado de acordo com a missão da 

empresa a probabilidade de ele oferecer um atendimento de excelência é muito maior; 

mas além de treinamento é estritamente necessário que haja alguns incentivos a esses 

funcionários.  
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Verificou-se que somente dois entre oito restaurantes oferecem algum 

benefício além do tradicional a seus funcionários.  

Na questão de captação de dados percebeu-se que cinco de oito captam 

dados de clientes, mas não otimizam esses dados, utilizam apenas para entrega de 

produtos, esses dados servem para muitas outras formas de fidelização, uma delas 

poderia ser um desconto especial para aniversariantes, ou até mesmo para o envio de  

e-mails com promoções em datas em que o movimento estivesse menor.  

Quanto às formas de divulgação, o Facebook ganha disparado, (sete entre 

oito), visto que não dispõe de muitos recursos e é uma forma rápida de divulgação.  

Em relação a fidelização, são poucas empresas que utilizam de formas de 

fidelização (3 de 8) e mesmo as que utilizam, fazem ações muito simples.  

Seria interessante que essas empresas buscassem parcerias com outras 

empresas e oferecessem promoções casadas.  

Outra dica é ficar atento aos clientes que ficam muito tempo sem consumir e 

tentar descobrir o porquê dessa ausência e buscar trazê-los de volta, visto que é muito 

mais barato reconquistar um cliente do que conquistar do zero um cliente novo. 

O quadro abaixo resume os principais pontos do trabalho. 

 
QUADRO 1 - RESUMO DOS PONTOS ESTUDADOS 

Empresa Formas de divulgação 
Formas de 

fidelizar 

Treinamento 
de 

funcionários 

Incentivo p/ 
bom 

atendimento 

Captação 
dados 
delivery 

Restaur.1 
Rádio, Facebook, 

panfleto e carro de som 
Não Não Não Não 

Restaur. 2 
Facebook e o boca a 

boca 
Cortesia (aperitivos 

/entradas) 
Não Não Sim 

Restaur.3 
Panfletos, Facebook, site 

e o Instagram 

Promoções em 
dias de menor 

movimento 
Não 

Confraternização 
e bonificação  

Sim 

Restaur. 4 

Revistas, panfletos, 
outdoor, mala direta,  

e-mail, Facebook, o site e 
o Instagram. 

Não Não 
Prêmio em $ 
para quem 
vender mais 

Não 

Restaur. 5 
Revistas, rádio e 

Facebook 
Não Não Não Não 

Restaur. 6 
Revistas, rádio, Facebook 

e o site 
Não Não Não Sim 

Restaur. 7 
Revistas, Facebook, site 

e Instagram e site 
Não Sim/terceirizado Não Sim 

Restaur.8 
Revistas, Facebook e o 

site 

Cartão fidelidade e 
promoções em dias 

fracos 
Não Não Sim 

Fonte: Pesquisa de campo 
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CONCLUSÕES 

Comparando as empresas citadas, pode-se perceber que são poucas as que 

utilizam de fidelização para com os seus clientes. Elas dispõem de ações mais simples 

como propaganda boca a boca, Facebook e revistas, mas não costumam medir se essas 

ações dão o resultado desejado, nem utilizam de pesquisas para saber o que seus clientes 

desejam ou necessitam. Utilizam desse tipo de propaganda por se tratar de formas de 

divulgação que não necessita de um gasto maior e pode ser feita com poucos recursos.  

O marketing de relacionamento não é utilizado por nenhuma delas, e esperam que o cliente 

se manifeste e não os procuram para saber o que eles desejam e como poderiam estar 

mais satisfeitos com o atendimento ou com os produtos e serviços oferecidos.  

O não investimento em um sistema de marketing de relacionamento (CRM) 

para coletas de dados dos seus clientes é um exemplo de como essas empresas estão 

defasadas e necessitam investir mais para melhorar seus relacionamentos com clientes, 

consequentemente idealizando-os. Se faz necessário entender que precisam do 

marketing para ajudar a decidir quais as melhores formas de propagandas e quais delas 

trarão um melhor resultado de acordo com a expectativa de cada empresa.  

Percebe-se a falta de treinamento especializado e competente para a 

maioria dessas empresas, sendo necessário mostrar claramente para esses funcionários 

qual a melhor maneira de atender os clientes de forma que se façam com que todos 

esses clientes voltem e recomendem a empresa. As empresas em questão não se 

preocupam em manter e reter seus clientes e, fazendo isso, não percebem que terão um 

gasto maior para conquistar novos clientes do que manter os atuais, sem falar nas 

vantagens em se fidelizar, como redução de custos, retenção de funcionários, 

propaganda gratuita pelos próprios clientes e diminuição dos riscos desse cliente trocar a 

empresa pela concorrente. 

Uma empresa para ser bem-sucedida necessita ter um diferencial perante 

suas concorrentes, e para tal é necessário buscar formas de ações que suas 

concorrentes não façam. A fidelização e o marketing de relacionamento (CRM) são o 

início de um diferencial de muitíssima importância para que essa empresa dispare na 

frente de muitas outras.  

Como estudos futuros, sugere-se: 

– Realizar pesquisas com um número maior de restaurantes, de forma a tornar a 

amostra estatisticamente significante e poder generalizar o resultado da pesquisa 

para toda as empresas da cidade; 

– Realizar entrevistas com os clientes, de maneira a verificar suas percepções sobre 

Fidelização e Retenção. 
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