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�Este trabalho analisa as táticas utilizadas pelos agentes de contato-

cliente, especificamente garçons, no atendimento a clientes em 

restaurantes, com o intuito de avaliar o distanciamento entre o 

trabalho prescrito e o trabalho efetivamennte real. Utilizou-se, para 

tanto, como metodologia qualitativa, a entrevista de explicitação. 

Ainda, é examinado o processo de atendimento ao cliente, 

identificando-se tarefas, ações e recursos para obter melhoria nos 

resultados com vistas na satisfação do cliente. As táticas específicas de 

contato-cliente foram classificadas em três categorias, baseadas numa 

tipologia de cliente. A primeira consiste em alterar as demandas que 

recaem sobre o garçom; a segunda, em tentar impedir os remetentes de 

dirigir demandas ao garçom; e a terceira, em manipular e alterar as 

demandas recebidas.  

�  

� 

� 

 

Palavras-chaves: 1. Análise do trabalho; 2. Organização do trabalho; 

3. Serviços 
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1. INTRODUÇÃO  

O trabalho de atendimento na linha de frente é de natureza complexa e problemática. Nesta 
análise, o foco são as atividades de recepção e atendimento em restaurantes. Para tanto, 
examinaram-se táticas de comportamento específicas e estratégias utilizadas por garçons, 
quando esses experimentam tensão de papel. As táticas específicas de contato-cliente foram 
classificadas em categorias, baseadas no trabalho de Tavares (2006). 

O humor dos clientes, em geral, é bastante volátil; daí, portanto, a inferência de que lidar com 
o público é tarefa árdua. O treinamento de relações interpessoais previne as empresas para 
essas situações, já que conflitos entre as expectativas da empresa e a dos clientes não são 
incomuns no setor de serviços, sobretudo na recepção e no atendimento a clientes de 
restaurantes. Considerando, portanto, que o trabalho dos agentes de contato-cliente necessita 
de adaptações e tomadas de decisão permanentes, é de se esperar que, para cada evento, no 
qual seja necessário reagir, esses agentes, no caso aqui garçons, utilizem-se de táticas. 

Os trabalhadores de contato-cliente pertencem à organização e interagem com o cliente, 
ocupando o que foi chamado por Bowen e Schneider (1985 apud TAVARES e SILVA, 1998) 
de papel de expansão dos limites organizacionais. Essas pessoas representam as organizações 
para os clientes e, assim, levam para fora das suas fronteiras não só produtos e serviços, mas 
também a imagem da empresa e o modo de pensar construído dentro dela. Além disso, 
exercem papéis de fronteira, em que os trabalhadores são colocados em contato com lógicas 
distintas, quais sejam: a interna à empresa, que faz parte do seu trabalho; e a dos clientes com 
os quais interage. Ambas, ressalte-se, nem sempre coincidem ou mesmo são homogêneas. A 
natureza de trabalhos de serviço de contato-cliente conduz, na maioria das vezes, a conflitos 
de papel para trabalhadores de serviço.  

Nesta pesquisa qualitativa, utilizou-se a entrevista de explicitação como instrumento de 
coletas de dados. Também foi analisado o processo de atendimento ao cliente, identificando-
se tarefas, ações e recursos para obter melhoria dos resultados na satisfação do cliente.  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O trabalho, a tarefa e a atividade 

Guérin et al (2001) direcionam a definição de tarefa em situações de trabalho profissional 
como um conjunto de prescrições e representações com o objetivo de melhorar o trabalho 
produtivo e estabelecer os métodos de gestão para controle da produtividade nos tempos de 
execução, Rabardel (1995) conceitua a tarefa como “o resultado que se espera de um 
indivíduo nas condições impostas pela execução”, observa as tarefas elaboradas pelo agente e 
diferencia o que chama de tarefa redefinida e tarefa efetiva. Quanto à tarefa redefinida: 
“confrontado a uma tarefa prescrita e/ou esperada, o agente a interpreta em função dos meios 
de que ele dispõe e de determinadas restrições”. Já no que diz respeito à tarefa efetiva, define-
a como aquela realizada pelo agente nas exigências de cada situação particular. A cada ‘tarefa 
redefinida’ corresponde uma ‘tarefa efetiva’ ou ‘tarefa real’. Logo, a tarefa efetiva é a tarefa 
redefinida realizada, que pode ser descrita a partir da observação da atividade. 

Clot (1995), por sua vez, dá uma importante definição de tarefa e atividade, em um contexto 
psicológico das situações, qual seja: “a tarefa indica o que se tem a fazer e a atividade é o que 
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se faz”. Já Rabardel (1995) determina a atividade como “a reação que o indivíduo coloca no 
trabalho para realizar a tarefa” e, a respeito da atividade real diante da diversidade e 
variabilidade de indivíduos e situações, elucida que “é possível observar, para uma mesma 
tarefa, atividades muito diferentes”. 

2.2 Contato com o cliente 

Muitas organizações dão extrema importância à qualidade de seus produtos, mas deixam de 
considerar o serviço ao cliente como um produto em si. Segundo Albretcht (1992), o cliente é 
a pessoa mais importante de qualquer tipo de negócio; todo negócio deve ter para si o cliente 
como propósito do trabalho da sua organização. 

Na linha frente, os empregados, além de terem habilidades técnicas para entregar o “pacote de 
valor”, precisam de certo grau de habilidade gerencial e de marketing, já que suas ações estão 
ligadas à comercialização do serviço. Trata-se de exercer habilidades interpessoais, ou seja, 
ter habilidade em comunicação e vendas. A sensibilidade em relação ao tipo de aparência 
requerido pelo cliente também é uma das habilidades necessárias para tais agentes de contato, 
uma vez que esse elemento será usado pelo cliente para julgar sua percepção sobre o serviço 
prestado e, como conseqüência, expressar seu nível de satisfação (CORRÊA E CORRÊA, 
2005). Ainda, os agentes que trabalham na linha de frente devem ter o hábito de colocar-se na 
posição do cliente e “pensar como cliente”, a fim de, assim, agregar mais valor ao “pacote de 
valor” do serviço prestado. Ressalte-se, ainda, que, na medida em que as atividades de alto 
contato vão tornando-se menos repetitivas, maior terá de ser a autonomia para aqueles da 
linha de frente (Empowerment). Outra questão, abordada por Corrêa & Corrêa (2005), é a 
motivação dos agentes em operações; os autores defendem a necessidade de eles entenderem 
os porquês de trabalharem e terem consciência de que são de fato importantes para o sucesso 
da organização. Em contrapartida, as empresas, reconhecendo que é muito difícil gerar 
clientes mais que satisfeitos com empregados insatisfeitos (LOVELOCK, 2006), vêm dando 
mais importância para a avaliação de desempenho dos empregados. 

2.3 Marketing de relacionamento  

A maioria das pessoas geralmente associa marketing (ou mercadologia) com comércio e 
estratégias de propaganda (KOTLER, 2000). Armstrong (2003) tem, nesse sentido, definição 
concisa que sugere a entrega de um benefício ao cliente; Kotler (2003) define-o como um 
processo administrativo e também social, pelo qual o indivíduo obtém o que necessita e deseja 
através da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros. Diretamente ligado às 
áreas de sociologia, psicologia e economia, o marketing busca a satisfação das necessidades 
dos clientes, tentando atingir as expectativas do mercado; age realizando pesquisas 
exploratórias que indicam e descobrem os anseios dos consumidores; atua na criação de 
produtos que suprem carências; divulga e atrela valor para uma marca; além de definir os 
canais de distribuição. A teia mercadológica é extensa e complexa, por isso plausível de tantas 
definições. 

O relacionamento entre produtor e consumidor final é uma das principais preocupações de 
marketing, que sobrevive graças à oferta e procura, e à atribuição de valor às marcas que 
regem as forças do mercado. 

Entender as necessidades do cliente é o primeiro passo para que uma empresa obtenha 
sucesso em determinado mercado. Os consumidores são como atores no palco do mercado, 
sugere Solomon (2002), pois são responsáveis por garantir que o ciclo de vida de um 
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determinado bem ou produto emane curvas satisfatórias para ambas as partes, garantindo a 
eficácia do estudo prévio mercadológico. Fidelizando o cliente, a empresa passa a dispor de 
recursos indispensáveis para sua própria manutenção administrativa e para o setor produtivo, 
tanto para investimentos relativos a manutenção ou melhoria da qualidade de determinados 
produtos, quanto para o desenvolvimento de novas ofertas. Nesse processo, portanto, o 
marketing é de vital importância, uma vez que assume papel estratégico na comunicação 
cliente-empresa, e chega até a, inclusive, agraciar beneficamente organizações sem fins 
lucrativos, do terceiro setor e beneficentes (ARMSTRONG, 2003). 

2.4 Conceito de serviços 

Segundo Lovelock & Writz (2006), um serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma 
parte à outra. Embora o processo de serviço possa estar vinculado a um produto físico, o 
desempenho é circulatório e tem como característica principal a natureza intangível e não 
resulta normalmente em propriedade de quaisquer dos fatores de produção. É uma atividade 
econômica que cria valor e proporciona benefícios a clientes em horários e locais específicos, 
efetuando uma mudança desejada em que recebe o serviço, ou em seu nome.  

Uhi e Upah (1983 apud PETERS FILHO, 2003) apresentam, em ampla visão a respeito do 
marketing de serviços, quatro fontes principais de diferenças entre produtos e serviços, quais 
sejam: tangibilidade, armazenagem, transporte e comercialização em mercado de massa. A 
intangibilidade significa que os serviços são mais um desempenho do que um objeto e não são 
tocados ou vistos como um produto ou bem físico. Nesse sentido, os serviços ainda diferem 
do produto ou bem físico quanto à perecibilidade, pois os serviços não podem ser estocados; 
e, quanto à produção, uma vez que os bens físicos são produzidos e depois vendidos, os 
serviços, por sua vez, são vendidos e depois produzidos e consumidos em um só tempo. 

Para Lovelock e Writz (2006), um encontro de serviço é um período de tempo, no qual o 
cliente interage diretamente com o serviço. Mesmo que alguns desses encontros aconteçam de 
forma muito breve, como, por exemplo, uma corrida de táxi ou um simples corte de cabelo, 
outros podem estender-se por um período de tempo mais longo e envolver várias etapas de 
entrega de serviço. À medida, então, que interagem com a empresa de serviços – seus 
funcionários, sistemas de entregas impessoais, instalações físicas e até mesmo outros usuários 
– os clientes ficam expostos a informações que podem influenciar suas expectativas e sua 
avaliação do serviço.   

2.5 Garçom 

Dentre as diversas ocupações ligadas à área de hotéis, bares e restaurantes, destaca-se a de 
garçom, que, assim como o cozinheiro, numa análise realista, forma a dupla de profissionais 
mais importante nesses estabelecimentos (PACHECO 2006).  

Segundo Pacheco (2006), o garçom é o cartão de visitas da casa; ele representa a estrutura 
empresarial diante do cliente e, muitas vezes, é o único contato do cliente com o bar ou 
restaurante. Tem por função básica o pronto e bom atendimento. É muito importante que o 
garçom conheça todos os produtos disponibilizados pela empresa, pois de nada adiantará um 
prato bem preparado e decorado, se não existir um profissional que saiba vendê-lo e servi-lo. 

Essa é uma das poucas profissões em que se avalia o profissional ao contrário. Ou seja, 
quanto menos ele for notado, melhor estará fazendo seu serviço. Não chamar atenção não é 
desmerecimento, mas, sim, competência. 
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2.6 Táticas utilizadas por trabalhadores de contato-cliente  

Considerando que o trabalho dos agentes de contato-cliente necessita de adaptações e tomadas 
de decisão permanentes, é de se esperar que, para cada evento em que é necessário reagir, 
esses agentes recorram a táticas. Embora exista pouca literatura a respeito de táticas utilizadas 
por agentes de contato-cliente, Tavares e Silva (1998) e Tavares (2006) fizeram excelentes 
trabalhos e conseguiram reunir várias delas a partir de  pesquisas sobre diferentes estratégias 
utilizadas por esses agentes para ganhar controle de suas interações com os clientes, são elas: 

Controle físico, no ambiente que cerca o cliente, buscam-se meios para restringir seu 
comportamento. Em um estabelecimento comercial, por exemplo, o piso atrás do balcão é 
mais elevado, dando a idéia de que o cliente está numa posição inferior, sentindo-se 
constrangido. Da mesma forma, a luz acesa, no avião, indicando que os passageiros devem 
manter os cintos de segurança apertados, muitas vezes, é outro exemplo de controle físico. 

Explicando, em uma secretaria escolar, por exemplo: dando razões por que não podem ser 
cumpridas certas expectativas –  um cliente entra com pedido de abono de faltas através de 
um atestado médico e a resposta é que não há abono para aquele tipo de doença; o empregado, 
então, pega o plano de curso e mostra que aquele tipo de doença (como não é infecto-
contagiosa) está dentro do limite de 25% do direito de o aluno faltar.  

Conscientizando, é o momento em que o atendente tem que argumentar com o paciente com 
o objetivo de convencê-lo a aceitar algumas condições – por exemplo, não há mais 
apartamentos vagos no hospital, o paciente tem que ser internado, o atendente começa todo 
um processo de conscientização, da importância e a necessidade do paciente em ser 
transferido para uma outra unidade, pois, se ficar  esperando no hospital poderá pegar uma 
infecção ou piorar ainda mais a sua situação clínica, o atendente afirma que o objetivo do 
hospital não é causar problemas e sim trazer a melhor solução ao seu bem-estar. 

Penalizando,  diante de pacientes considerados “chatos”, o atendente de hospital já o atendeu, 
mas o paciente fica perturbando, é quando o atendente começa a verificar as fichas, começa a 
fazer sua rotina burocrática de modo mais árduo, fazendo com que o paciente espere até que 
ele termine aquela “tarefa”;  

Perspicácia, é o caso do atendente de um hospital, totalmente concentrado em seu trabalho –
por exemplo, o atendente começa atender um paciente e no decorrer do processo, ao 
preencher na ficha a autorização do plano, percebe que o paciente está utilizando a carteirinha 
de convênio de outra pessoa; na secretaria de uma rede de escolas técnicas, encontramos: às 
vezes o cliente vem buscar solicitação de um serviço, como por exemplo uma declaração 
escolar, e a mesma não ficara pronta, o empregado, para aliviar a tensão, pergunta se ele foi 
aprovado na disciplina tal... ou  foi aprovado no estágio... e, em seguida, informa que a 
declaração solicitada não ficara pronta. 

Ensinando, é o trabalho do atendente com o objetivo de ensinar – por exemplo, em um 
hospital, na maioria das vezes, o acompanhante é a pessoa que mais causa “tumulto” 
(problemas), ele nunca tem paciência, ele sempre quer resolver as coisas do jeito e da maneira 
que melhor lhe convém, dessa forma, o atendente tem que ensiná-lo, pois, agindo assim, o 
acompanhante não estará ajudando em nada e sim trazendo maiores problemas; o paciente que 
já está com dor, vendo tudo isso, ficar pior, então o trabalho do atendente é ensinar o 
acompanhante a sua real importância junto ao paciente. 
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Comprometimento, é a ação que melhor retrata uma ótima prestação de serviço – por 
exemplo, um atendente que realiza seu trabalho com uma ótima qualidade e total satisfação de 
seu paciente, ele está comprometido com a sua função e seus resultados. Agindo dessa 
maneira, o atendente estará melhorando o serviço do hospital e a relação com os pacientes. 

Revertendo, em determinadas demandas, por exemplo, a secretaria pode atender àquela 
demanda, como outro setor também, nesse caso o empregado diz... “a respeito desse assunto 
fale com o coordenador de área...”. 

Rejeitando, por sua vez, implica que o trabalhador contato-cliente permita que os clientes 
exponham suas expectativas, ainda que as rejeite, inconscientemente. Os caixas de 
supermercado podem escutar os clientes e não se sentirem permeáveis a seus comentários. 

Como conseqüência de rejeitando vem reagindo, isto é, o trabalhador expressa rejeição. Se, 
por exemplo, o caixa de supermercado é repreendido pelo cliente, ele devolve a repreensão, 
respondendo ao cliente, ou seja, é a reação usada como uma tática para influenciar os clientes. 

Educando o cliente assemelha-se a reagindo, mas o confronto é atenuado. Por exemplo, um 
agente poderia reduzir as expectativas do cliente explicando... “Esse reembolso só pode ser 
dado após trinta...”. O cliente não satisfeito, porém aceita e assim fica reduzido o nível de 
conflito. Essa tática visa a influenciar os clientes ensinando-lhes as políticas da organização. 

Já as táticas denominadas: retirada psicológica e comportamento podem proporcionar um 
escape do conflito de demandas. Nesse caso, o trabalhador satisfaz as necessidades do cliente 
automaticamente, sem processar as informações conscientemente, pois já fazem parte de seu 
universo alguns textos-padrão, através dos quais parece atender às expectativas do cliente e, 
conseqüentemente, ameniza o confronto. 

“Overacting” contrapõe-se à tática anterior, uma vez que, neste caso, o agente de contato-
cliente atua mantendo distância entre seu ego e sua representação. Na prática, esses 
trabalhadores são absorvidos por seus papéis e atribuem a suas ações um desempenho melhor 
do que do seu próprio “ego”. Por exemplo, um garçom precisa imaginar que seu desempenho 
no restaurante é melhor/superior àquele da “vida real”. 

No caso de empenhando-se, o agente de contato-cliente faz com que o cliente se ocupe de 
alguma forma para que não faça qualquer demanda. Em geral, o próprio cliente é orientado, 
por exemplo, a pesar os produtos ou até mesmo servir-se deles. Supõe-se que essa técnica seja 
aplicada com mais resultados por agentes mais bem-preparados. 

Recompensando, consiste em cativar o cliente para influenciar o seu comportamento. Por 
exemplo, uma loja oferece ao cliente amostra grátis de pipocas não apenas para que ele 
consuma mais pipoca, mas também para que se sinta grato ao vendedor; mais tarde, o agente 
de contato-cliente pode então aproveitar essa estratégia para manipular o cliente. 

2.7 Qualidades humanas 

Segundo Dayan (1990), freqüentar um restaurante não é luxo, mas um hábito que faz parte da 
vida em sociedade. Nesse sentido, o pessoal do restaurante deve estar em condições de lidar 
com essa sociedade, uma vez que, desde a entrada, o cliente julga a qualidade do restaurante 
pela atitude e a apresentação pessoal. De nada adianta o maître ou o garçom serem 
profissionais competentes, se não possuem as qualidades humanas indispensáveis a sua 
função, quais sejam: sensibilidade, pontualidade, cortesia, tato, firmeza e caráter em relação a 
si mesmo, aos colegas e à direção do estabelecimento. O garçom tem que obedecer a certas 
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regras indispensáveis de comportamento: não correr na sala, não se comunicar em voz alta 
com os demais colegas, não fumar ou mastigar, não se encostar às paredes ou aparadores, não 
participar das conversas entre os comensais. 

É com ajuda mútua dos garçons que o maître assegurará um bom serviço e promoverá, entre o 
pessoal do restaurante, um espírito de equipe, criando um clima que permitirá a cada um 
cumprir mais agradavelmente a sua tarefa. Somente com tais condições o cliente se sentirá à 
vontade e contribuirá para ser o melhor veículo de propaganda do restaurante. 

2.8 Atribuições e responsabilidades 

Segundo Dayan (1990) e Cobra (2001), as atribuições e responsabilidades do pessoal de sala 
podem ser as seguintes: 

Gerente de alimentação e bebidas (Food and Beverage Manager), deve organizar e planejar 
todos os setores de alimentos e bebidas do hotel, como: cozinhas, copa central, serviço de 
banquetes, serviço dos andares, restaurantes, boate e bares. Estudar o custo de mercadorias 
junto com o departamento de compras e listar preços nos diferentes cardápios. Dependendo 
das estatísticas dos pratos servidos, suspender algumas especialidades e acrescentar outras que 
poderiam satisfazer a clientela. Treinar o pessoal da cozinha e sala, se for necessário. 
Supervisionar o bom andamento de todos os andares de todos os setores de alimentos e 
bebidas, reservando-se o direito de tomar medidas enérgicas para melhorar o serviço. 

 Maître, é a pessoa que dirige o serviço de um restaurante, assessorado por um grupo de 
maîtres e garçons e commins (ajudante de garçom). É responsável também pelo serviço de 
banquetes, atendimento do serviço dos andares (no caso de hotéis), restaurantes e bar. 

 Chef de Fil, comunica as instruções do maître do restaurante e, se for necessário, responde 
pelo serviço na ausência deste. 

Chef de Rang, é responsável no restaurante por uma praça definida (4 ou 5 mesas), secundado 
por um ou dois commins. 

 Garçom, é o responsável pelo serviço de mesas de restaurante bem como banquetes e 
andares. É responsável também por acomodar o cliente, inclusive juntando mesas ou 
providenciando cadeiras, ajudado pelo commins. Anota os pedidos dos clientes (a notinha é 
chamada "comanda") e serve os pratos escolhidos; é quem apresenta a conta, quando 
solicitada, ao final da refeição. Faz parte do trabalho do garçom esclarecer o cliente sobre os 
pratos constantes do menu. Dessa forma, o cliente não deve recear em pedir informações 
sobre cada item que lhe interessar, seja um prato, seja um vinho ou coquetel. 

 Sommelier, é responsável pelo serviço de bebidas. Verifica os vinhos existentes na adega e 
providencia a reposição. Apresenta a lista de vinhos aos clientes, aconselhando-os na escolha 
do vinho apropriado para os diferentes pratos escolhidos. Faz os pedidos de bebidas, serve ou 
providencia para que sejam servidas devidamente com a temperatura adequada. O sommelier 
deve possuir profundos conhecimentos em enologia, tais como designação, procedência e 
safra dos vinhos. Deve conhecer a qualidade e o caráter dos vinhos que recomenda, levando 
em consideração as seguintes precauções: a comanda das iguarias escolhidas, o gosto pessoal 
do cliente e sua nacionalidade. 

3. METODOLOGIA 

Para realizar este trabalho, optou-se, como metodologia, pela pesquisa descritiva, cuja 
fundamentação básica é a descrição do foco do estudo com levantamento de dados 
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secundários sobre o atendimento e a prestação de serviço dos agentes de contato-cliente. 
Utilizou-se, para tanto, a entrevista de explicitação como pesquisa exploratória,  que consiste 
em um guia de elucidação da ação vivida do sujeito pelo próprio sujeito. O sujeito deverá 
entrar em contato com os desencadeadores sensoriais que lhe darão acesso à memória de 
forma deliberada, graças a procedimentos que o dirigem no sentido do vivido, que nada mais 
é do que um procedimento de desencadeamento da evocação da vivência da ação, face a face 
com o real. É, portanto, o acompanhamento do sujeito no desenvolvimento da ação vivida e o 
direcionamento desse em direção a si próprio que fundamenta a intervenção do pesquisador. 

Esse método, estudado por Tavares (2002), visa a descrever o desenvolvimento de uma ação 
tal como ela foi efetivamente colocada em prática, em uma tarefa real. O objetivo da análise é 
reparar os erros ou a produção de especializações, ou seja, apropriar essas competências 
relativas à tarefa pelo sujeito: os processos realmente colocados em prática (raciocínios), os 
objetivos realmente perseguidos, os saberes realmente utilizados, as preconcepções que são 
fontes de dificuldades. O que progride é a auto-informação do sujeito sobre o acúmulo de 
experiências que ele possui e, por ocasião de um diagnóstico, sobre a natureza e a causa de 
um fracasso ou de um sucesso profissional. 

Encarando a linguagem como algo mais do que simplesmente “meio de expressão” da 
vivência da ação passada, como algo que vai além de uma técnica dentre outras “técnicas de 
ajuda à evocação de acontecimentos passados”. De fato, o próprio movimento do pensamento 
que vai dar idéia à palavra é um desenvolvimento. Esse desenvolvimento é dirigido, e o 
interlocutor do sujeito participa desse direcionamento (CLOT , 2000 apud TAVARES, 2002). 

A linguagem, graças à qual o sujeito se remete ao seu interlocutor na troca que constitui o 
comentário sobre a atividade, faz recair sobre o objeto analisado os efeitos dessa troca. As 
atividades, desde então, não se expressam nas palavras que lhes servirão de simples veículos 
amorfos para a fala. Graças à linguagem endereçada ao outro, o sujeito realiza, no sentido 
forte do termo, suas atividades. Ou seja, sua “realização” é determinada pelo contexto no qual 
elas são mobilizadas. Tavares (2002) preconiza: quantos forem os contextos, tantas serão as 
“realizações” possíveis. 

Os sujeitos da pesquisa são agentes de contato-cliente, comumente chamados de garçons. 
Foram entrevistados seis garçons que atuam em restaurantes finos classificados pela Revista 
Quatro Rodas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, individuais, com um 
questionário semi-estruturado. As entrevistas foram gravadas e transcritas para uma análise 
mais precisa. Não se definiu apenas uma única rede de restaurantes, para que, assim, se 
pudessem estudar as variáveis existentes no atendimento de todo o tipo de público.  

4. CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES 

O restaurante self-service Pátio Hoteleiro fica no primeiro andar da sede central do 
Sinthogastro-SP, abre ao público de segunda a sexta-feira, com cardápio variado e desconto 
aos seus associados. O restaurante foi criado em 1996 por um dos diretores do Sindicato, com 
a proposta de servir também como um restaurante-escola. O ambiente apresenta uma estrutura 
de primeira linha e tem capacidade para 200 pessoas. A cozinha recebe constantemente 
consultoria de empresas especializadas para atualizar os profissionais, principalmente na área 
de manipulação de alimentos. É freqüentado por grandes líderes políticos e sindicais; o 
próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já esteve neste restaurante. Sua localização fica 
no bairro da Liberdade, em São Paulo. 
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O restaurante Terraço Itália teve sua obra iniciada no ano de 1967, localiza-se a 160 metros de 
altura, no Edifício Itália, em São Paulo; com quatro décadas de história, mantém intacto o alto 
padrão de seus serviços, adaptando-se às novas exigências de mercado e mantendo o título de 
Cartão Postal da Cidade de São Paulo. Hoje, o restaurante é presidido por Sérgio Comolatti. 
Está classificado no guia quatro rodas com “4 garfos” e “5 cifrões”, que caracteriza o 
restaurante como muito confortável e uma média de gasto por pessoa, não incluindo bebidas e 
o serviço, acima de R$100,00. 

A Rede Don Pepe Di Napoli possui 400 funcionários. Com seu núcleo central situado na 
região de Moema, a rede serve uma média de 200.000 refeições/mês. Com mais de 20 anos no 
mercado, a rede possui 6 restaurantes com a marca Don Pepe Di Napoli, 2 com a marca Al 
Mare, 1 com a marca Pepitto, 1 pizzaria com a marca Di Napoli, um restaurante 24 horas com 
a marca Vila Conte, e, agora, a marca La Pepa, especializada em cortes argentinos. 

5. RESULTADOS 

O propósito desse estudo, qualitativo, consiste em verificar como as táticas ajudam a 
“perspicácia” dos trabalhadores de atendimento em recepção e atendimento dos restaurantes.  

O trabalho de campo foi realizado com agentes de contato-cliente. Foram 5 entrevistados do 
sexo masculino e 1 do sexo feminino, cujas idades variavam entre 27 a 60 anos. Desses, 4 
estão concentrados na faixa de 40 a 60 anos; 1 tem 1º grau completo; 3, 2º grau completo; 1, 
3º grau completo; e 1 é pós-graduado. O tempo de serviço varia de 6 anos a 25 anos.  As 
entrevistas foram feitas fora do local de trabalho.  Esta pesquisa situou-se na área de recepção 
e atendimento. Foram 3 horas e 45 minutos de entrevistas, gravadas em aparelho de MP3, 
transcritas literalmente, para melhor análise dos resultados. 

Da análise dos dados transcritos, constatou-se que todos declararam sentir-se em conflito 
diante de múltiplas demandas, ou seja, atender o cliente e dar conta do trabalho logístico 
como, por exemplo, a entrega dos pratos e a logística reversa – a retirada das louças utilizadas 
pelos clientes; e que utilizam várias táticas para administrar essas situações (Quadro I). 

 

QUADRO I – EXEMPLOS DE ENTREVISTAS DE EXPLICITAÇÃO 

 

AGENTE 

 

ENTREVISTADOR 

 

ENTREVISTADO 

Todos O que você faz? Como você 
faz? 

 

G.A1 O garçom adota certas táticas 
para ludibriar o cliente? 
Algumas são legitimadas pelo 
restaurante outras nem tanto... 
fale a respeito. 

Sim. A maioria das vezes a empresa concorda com o que o 
pessoal de front-office...Que... Por exemplo, se a comida está 
demorando, se é muito prato pra preparar... Você tem que falar 
já ta terminando, já ta aprontando, sendo, então, que nem 
começaram ainda. 

L.E5 Você poderia passar alguma 
idéia de problema no 
atendimento? 

“Não existem problemas, existem falhas, primeiro se o garçom 
esquece de trazer ou anotar algo que o cliente pediu, outra 
coisa é a demora do prato chegar à mesa do cliente, mas isso é 
devido à falta de orientação, esse tipo de coisa devia ter no 
cardápio o tempo de preparação do prato”. 

R.D4 Existem algumas táticas que 
são psicológicas e por 
pressão, isso ocorre também 

“Existe, porque tem reuniões que eles fazem para explicar por 
que tem algo que está acontecendo no restaurante que não era 
pra acontecer, então eles faziam reuniões com a gente... a 
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nos restaurantes? maneira como a gente se comportar em frente ao cliente...”. 

O.C3 

 

 

 

G.A1 

 

Você, colocando-se como 
cliente e conhecendo a lógica 
do restaurante, o que 
criticaria em relação ao 
atendimento? 

“A falta de comunicação de um modo geral. Hoje se você 
analisar o bom atendimento é você ter uma boa comunicação 
tudo o que eu contei pra você acontece pela falta de 
comunicação quando o garçom o maître ou as pessoas que 
estão atendendo não diria só no restaurante se ele tem boa 
comunicação ele evita um monte de problema”. “Olha tem 
uma coisa que me deixa irritado é quando o garçom está 
perdido, está apressado e não dá atenção né. Ai fala já vou! Já 
vou! Um minutinho só! Já vou! Já vou! Isso aí irrita o cliente”. 

G.A1 

 

O.B2 

O que traz maior número de 
reclamações para o 
restaurante na área de 
atendimento? 

 

“Reclamação quanto ao atendimento?... A demora de prato né. 
A demora de não ser atendido, de tirar pedido de bebida, de 
bebida que demora pra ir até a mesa”. “A demora, por que tem 
clientes que não têm muita paciência para esperar, às vezes é 
um prato um pouco demorado e eles acham o prato está 
demorando além...”. 

M.F6 

 

 

 

 

R.D4 

Existem pessoas que querem 
tirar (ter) vantagens na hora 
do atendimento? 

 

“O garçom deve estar pronto para qualquer situação, ele deve 
saber com antecedência saber o que vai falar... se um prato 
vem frio ele deve imediatamente levar o prato para cozinha e 
trocar, ele deve conhecer a comida também então se um cliente 
pede um prato bem passado e quando a comida vem e ele 
percebe que não está bem passado antes de chegar à mesa ele 
deve chegar ao chef e falar”. “Às vezes vinha grupo de pessoas 
que pedem petiscos e a gente oferecia e ele não aceitavam na 
hora, ou quando a gente levava a conta eles falavam que não 
tinham comido tudo aquilo, entendeu, então a gente tinha 
muito problema com isso, tinha cliente que bebia, bebia e 
bebia, e depois dizia que não tinha consumido tudo...”. 

R.D4 

 

 

O.C3 

L.D4 

E quando tem um problema 
assim que o cliente acha 
alguma coisa na comida, ou 
fingir que acha alguma coisa 
na comida? 

“Em primeiro lugar lá a gente pedia desculpas depois oferecia 
o melhor prato que tinha no cardápio, a gente trazia o cardápio 
imediatamente pra ele, ele podia escolher o melhor prato sem 
ele ter que gastar nada”. “Muitas vezes está sentado na mesa 
uma mulher de cabelo solto, e o próprio cabelo da pessoa pode 
cair na cozinha, ai a pessoa fala:” olha um cabelo “, na nossa 
cozinha, nenhum dos nossos cozinheiros trabalham com toca, 
e na entrada da cozinha já tem um suporte com toca, então a 
gente sabe que se cair, delicadamente a gente faz o cliente ver 
que na cozinha só trabalha homem de cabelo pequeno, a gente 
vai tentar mostrar pra ele que aquilo não é de cozinheiro, de 
uma forma educada. E mesmo assim a gente troca o prato, a 
gente trata isso com muito cuidado”. “Não tem jeito, deve-se 
retirar o prato pedir desculpas e mandar fazer outro”. 

 

As táticas específicas de contato-cliente foram classificadas em três categorias, baseadas 
numa tipologia de cliente. A primeira consiste em alterar as demandas que recaem sobre o 
agente de contato-cliente; a segunda, em tentar impedir os remetentes de dirigir demandas ao 
agente de contato-cliente; e a terceira, em evitar e incluir táticas que permitem ao agente 
manipular e alterar as demandas recebidas. 

As seguintes táticas podem ser identificadas na primeira categoria: 
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Ignorando/evitando contato, consiste em impedir que o cliente expresse qualquer 
expectativa, ou seja, evita-se o cliente. Garçons, em situações de emergência, mantêm relativa 
distância dos clientes para que esses não os solicitem por qualquer coisa, normalmente em 
períodos de pico.  

Explicando: o garçom justifica ao cliente o porquê da demora de um pedido. As explicações 
têm de ser dadas ao cliente, pelo garçom, de uma maneira segura e clara, o que depende do 
grau de conhecimento do garçom do portfolio de produtos do restaurante; elas precisam ser 
facilmente compreendidas pelo cliente, para o restaurante seja poupado de problemas.  

Conscientizando: é o momento em que o garçom, com sua argumentação, convence e 
conscientiza o cliente de modo que ele aceite algumas condições como, por exemplo, falta de 
mesas (que geralmente ocorre em dias de datas comemorativas como o dia das mães); caso o 
cliente não tenha feito reservas, a espera é inevitável para pegar uma mesa assim que ele 
chega ao restaurante. O agente procura esclarecer que o objetivo do restaurante não é causar 
problemas ou desconforto ao cliente, mas, sim, trazer a melhor solução ao seu bem-estar. 

Penalizando: o garçom já escutou o cliente, mas esse, não satisfeito, continua a solicitar sua 
atenção. São aqueles clientes considerados “chatos”. O garçom, então, desvia sua atenção e 
concentra-se especificamente em sua rotina logística, como de continuar levando os pedidos 
aos outros clientes, fazendo com que o cliente espere até que ele termine aquela “tarefa”. 

Perspicácia: essa tática consiste em, por exemplo, o garçom percebe que o cliente está 
utilizando artimanhas para tirar vantagem durante o processo de serviço, como fingir que 
conhece o agente para que este lhe ofereça atendimento preferencial. 

Ensinando: essa tática consiste em o garçom ter que ensinar o cliente a comportar-se, por 
exemplo, quando o cliente não consegue diferenciar a utilização dos talheres para os pratos 
específicos, o garçom ensina diretamente o cliente quando este solicita orientação ou pode 
ocorrer indiretamente, se o cliente já estiver utilizando o garfo para carnes, o agente traz outro 
talher juntamente com o prato. 

Revertendo: reverter a atividade em determinadas demandas, ao surgir problemas com os 
clientes, o garçom solicita que o maître solucione o mesmo tomando as medidas necessárias 
que prejudiquem o menos possível a imagem do restaurante. Ou, por exemplo, quanto à 
solicitação de vinhos, o garçom transfere a demanda ao sommelier, profissional especializado 
no assunto. 

Comprometimento: é a ação que melhor retrata uma ótima prestação de serviço. Por exemplo, 
um agente que realiza seu trabalho com uma ótima qualidade e deixa o cliente satisfeito está 
comprometido com a sua função e seus resultados. Agindo dessa maneira, melhora o serviço 
do restaurante e a relação com os clientes. 

Quanto à segunda categoria, aquela em que se tenta impedir os remetentes de dirigir 
demandas ao agente de contato-cliente, encontramos o seguinte: às vezes, o cliente solicita um 
serviço como, por exemplo, o agente de contato nota que a cozinha está demorando para 
entregar um pedido, mas o restaurante não está com muita demanda, o garçom, então, 
disponibiliza ao cliente alguns petiscos, oferece bebidas e pergunta se está tudo em ordem, 
para que o cliente se distraia e não perceba que seu pedido está demorando. 

 No que se refere à última categoria, aquela em que o agente evita e inclui táticas para 
manipular e alterar as demandas recebidas, por exemplo, um cliente solicita um prato que não 
conhece e, quando ele se depara com o prato, percebe que não é do seu gosto e se lamenta 
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para o agente de contato, que, então, finge compreender o problema do cliente e oferece um 
outro prato, explicando os ingredientes e as guarnições contidas no mesmo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A administração  de serviços possui uma quantidade infindável de táticas e técnicas, 
desenvolvidas para ou por uma empresa, ora de um setor, ora de outro. Ao analisá-las, 
observa-se que são típicas ou estanques de cada setor. Assim, administrativamente, as 
atividades de qualquer empresa podem ser agrupadas em função das táticas utilizadas para sua 
operação. Isso feito, acarretaria uma conseqüência muito importante: as vantagens 
competitivas, decorrentes não só da maior produtividade e da melhor qualidade, mas também 
da maior flexibilidade, confiabilidade e da maior rapidez na produção dos serviços, poderiam 
ser alcançadas num tempo bem menor (CONTADOR, 2001, p. 221). 

O processo de entrega de serviço ao cliente pelo pessoal de alto contato passa, muitas vezes, 
por conflitos entre as expectativas da empresa e a dos clientes, sobretudo o atendimento em 
restaurantes. Freqüentemente, os agentes de contato-cliente, empregados da linha de frente, 
experimentam a sensação de que não podem satisfazer todos os desejos de todos os clientes. 

As várias demandas dificultam o trabalho dos agentes de contato-cliente, pois os clientes 
apresentam diversos tipos de humor, obrigando esses agentes de serviço a defrontar-se com 
um cliente insatisfeito mais cedo ou mais tarde. Dessa forma, as empresas devem preparar-se 
para essas situações através do treinamento de relações interpessoais. 

De acordo com Guérin et al (2001 apud TAVARES, 2002), a análise da atividade questiona 
os métodos utilizados para definir meios de produção, métodos que muitas vezes subestimam 
as variações do trabalho, os constrangimentos ligados às condições de trabalho e as 
especificidades dos atores. Permite levar em conta os atributos desses operadores na 
concepção das técnicas e dos modos de organização do trabalho. Em particular, orienta as 
escolhas nesses domínios para a busca de meios que aumentem as "margens de manobra" de 
maneira que, diante da variabilidade, possam empregar meios que sejam coerentes com ela 
própria e com sua diversidade. Tavares (2006) faz exelentes considerações ao afirmar que:  

- deve-se sempre treinar o pessoal de linha de frente, independentemente do quanto estes 
conheçam o serviço, no sentido de que, quanto mais eles souberem sobre as expectativas, os 
problemas e percepções dos clientes, melhor será o seu desempenho bem como a satisfação 
dos clientes. Os empregados devem conhecer e conscientizar-se dos seus papéis na 
organização, saber o quão bem estão trabalhando de acordo com os padrões e as expectativas 
que a gerência define e, por fim, sentirem-se confiantes e competentes em seus trabalhos. O 
conflito de papéis pode ser minimizado de duas formas: introduzindo trocas com outros 
sistemas de recursos humanos e treinando os agentes nas definições de prioridade. Problemas 
de qualidade em serviço ocorrem, em geral, devido ao fato de que os agentes de contato-
cliente nem sempre estão bem situados em seus postos de trabalho;  

- manter a qualidade dos serviços depende não apenas do conhecimento dos desejos dos 
consumidores e do estabelecimento de padrões apropriados, mas também da capacidade do 
staff desejoso de prestar serviços de acordo com os níveis especificados. A empresa deve 
desejar e estar preparada para mudar seu comportamento conforme as características 
individuais de seus clientes, com base no que a empresa sabe sobre esse cliente e no que ele 
conta para a empresa, o que geralmente é feito através do agente de contato-cliente. 
Conhecendo essas características, a empresa pode despender tratamento diferenciado para os 
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diferentes clientes e estabelecer um relacionamento de aprendizagem com eles, resultando em 
uma redução de estresse em relação às situações no encontro de serviço;  

- desenvolver a autonomia dos funcionários para que os clientes sejam satisfeitos, ajuda-os a 
crescer profissionalmente (empowerment), ou seja, dar ao pessoal de contato-cliente 
autoridade para tomar decisões importantes sobre o atendimento aos clientes. Essa técnica cria 
rápidas soluções de problemas para os clientes, pois não são necessárias autorizações 
superiores para atendê-las; e 

- padronizar serviços de departamentos e prover autonomia aos agentes de contato-cliente no 
atendimento de restaurante, bem como em empresas que tenham atendimento de alto contato 
com os clientes, pode ser possível, desde que definidos certos objetivos essenciais e padrões, 
deixando por conta dos funcionários a melhor maneira de atingi-los. 
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