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RESUMO 

 

           Este trabalho tem como objetivo estudar o atendimento ao cliente, 

principalmente em um ambiente de um restaurante, e qual a sua importância para 

que a empresa possa conseguir o sucesso, com os seus clientes.  

          A pesquisa abordará o conceito de atendimento Casual Dining em 

restaurante, conceito que reflete o ambiente descontraído e o atendimento do 

restaurante, especificamente na rede de restaurante e Bar, T.G.I. Friday´s, que foi  

a pioneira nesse tipo de serviço em restaurante no mundo, que está no mercado 

brasileiro à apenas 8 anos. 

          Esse tipo de atendimento personalizado, que tem um grande potencial para 

atender e satisfazer os clientes, que possibilita um retorno breve, mantendo assim 

um clientela assídua. 
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ABSTRACT 

 

           The objectve of this report is to study customer service even in a restaurant 

environment and its importance for the enterprise get success with his customers. 

 This report will broach the concept of Casual Dining in restaurants which 

means casual and relaxed environment and customer service, more especificaly in 

the T.G.I. Friday´s, chain company, which has been in the brasilian market for just 

8 years. 

 This king of personalized customer service, has a big potential to satisfy the 

customers, which can bring them back very soon, keeping the usual customers.  
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 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa abordará o atendimento em restaurante Casual dining, T.G.I. 

Friday´s, cuja forma diferenciada de serviço em restaurante, é muito conhecido 

nos  E.U.A,  e que começa a ter investimentos no Brasil. O Casual dining mais 

conhecido no mundo, T.G.I. Friday´s, está instalado à quase oito anos no Brasil. 

  Abordando o assunto restaurante, o pesquisa se inicia com um breve 

histórico do surgimento dos restaurantes no mundo, em fins do séc. XVIII, na 

França, chegando nos dias de hoje, com restaurantes de todos os tipos, que 

buscam satisfazer não só necessidades de alimentação, mas também, 

necessidades de diversão e relaxamento. Com isso busca satisfazer os clientes, 

com um conjunto de serviços, que não fica só na qualidade da comida, e tem 

como principal foco o atendimento ao cliente. 

 Nesse mercado em que está inserido o T.G.I. Friday´s,  que foi base do 

estudo, com o acompanhamento do histórico internacional e nacional da rede, 

verifica-se inúmeras particularidades. 

 Para conhecer melhor a rede, foi pesquisado os padrões, desde 

decoração, treinamento, uniforme, modelo de atendimento ao cliente, passando 

pela missão e visão. 

 Um estudo foi feito para verificar o mercado em que o T.G.I. Friday´s de 

São Paulo está inserido, e com isso foi obtida informações sobre mercado e 

concorrência, além da freqüência dos clientes, e principalmente, verificar o grau 

de satisfação do cliente em relação ao atendimento. 

Considerando um conceito de atendimento em restaurante,  recente no 

Brasil, procurou-se desenvolver uma pesquisa voltada para o atendimento ao 

cliente, e o que mais é importante para a satisfação do mesmo, procurando 

verificar pontos da rede T.G.I. Friday´s, que possibilitam a satisfação do cliente 

em um restaurante.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

2.1 O Problema 

 

Como o conceito de atendimento Casual dining em restaurante, consegue 

um grau de satisfação e fidelização dos clientes. 

 

2.2 Objetivos 

Específico 

O trabalho tem como objetivo principal analisar o atendimento casual dining 

em restaurante, que propõe um atendimento diferenciado e descontraído , com 

um cardápio  inovador ,  muito conhecido nos E.U.A, e que há 8 anos está no 

Brasil através da rede T.G.I Friday´s. 

Geral  

Atendimento ao cliente em restaurante. 

Valorização dos clientes como foco principal. 

 

2.3 Elaboração das Hipóteses 

 

A satisfação e fidelização dos clientes são conseguidas através de uma 

forma diferenciada de serviço voltada para o atendimento personalizado, casual e 

de entretenimento, proporcionando alegria e descontração. Tal técnica de 

atendimento inovadora valoriza os produtos oferecidos pelo restaurante. 

 

2.4 Relevância do Estudo 

 

Os principais assuntos abordados serão  atendimento ao cliente em 

restaurante, atendimento casual dining,  cliente como foco principal. 

Conhecer melhor novas técnicas de fidelização de clientes em restaurante. 
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2.5 Metodologia 

 

O método utilizado é uma pesquisa qualitativa documental em livros, 

manuais, rotinas e sites, buscando embasamento suficiente do que se propõe 

para estudo, especificamente do atendimento casual dining em restaurante, com 

finalidade de esclarecer plenamente o trabalho e tornar possível o estudo 

posterior. 

A pesquisa qualitativa através de um estudo de caso, também será 

utilizada para fortalecer os conceitos apresentados. O estudo de caso será da 

empresa T.G.I. Friday´s Brasil, seus conceitos e os serviços prestados ao seu 

cliente. 

 

2.6 Justificativa 

           

A pesquisa servirá para o conhecimento de um novo modelo atendimento 

em restaurante no Brasil, que está à apenas 8 anos no pais, e que  é muito 

interessante, pois busca o serviço em restaurante dentro de um ambiente alegre e 

descontraído, proporcionando um atendimento personalizado, feito por pessoas 

amigáveis, com comidas e bebidas variadas , buscando  suprir e satisfazer as 

necessidades e desejos do cliente, que está cada vez mais, buscando novidades 

e fugir um pouco do tradicional.  

           Para a comunidade académica ficará a contribuição, de um tema, até 

então, pouco explorado. Oferecendo uma visão diferenciada do atendimento em 

restaurante no Brasil.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1 Breve Histórico sobre o Surgimento do Restaurante no Mundo 

 

          Para alguns autores, o restaurante propriamente dito surgiu em fins do Séc. 

XVIII, na França. Afirmam que, nessa época, proliferaram, tanto em Paris como 

em Londres, típicas Tavernas e cafés onde se degustavam muitos dos tipos de 

bebidas a que temos acesso hoje. 

          Os primeiros estabelecimentos que, poderiam ser chamados de 

restaurantes, surgiram antes da revolução Francesa de 1789. A sofisticação de 

Paris propiciou o aparecimento dos  „restaurantes‟, que irão possibilitar a variação 

de pratos, a evolução do comportamento à mesa, e o aperfeiçoamento dos 

serviços. Um dos principais estabelecimentos é tido como o de um comerciante 

que oferecia sopas restauradoras, o que teria originado a palavra „restaurante‟. 

          No Brasil, em 1599, um português de nome Marcos Lopes teria inaugurado 

o primeiro restaurante em São Paulo, onde atendia os viajantes. Segundo Antônio 

Houaiss, expert1 na matéria, o que tivemos no início foram as „paragens‟, ‟casas 

de pastos‟, ‟pensões‟. Os primeiros grandes estabelecimentos no país se 

tornaram conhecidos como leitores ou confeitarias; o „restaurante‟ passou a ser 

aceito no fim do século XIX. Aliás, todos os restaurantes mais antigos tinham forte 

influência francesa. 

          A partir da Segunda Guerra Mundial, a cada ano cresce , continuamente , a 

população brasileira. A urbanização atrai a mão-de-obra barata que vem do 

campo. Muitos filhos de imigrantes vão trabalhar em restaurantes, sendo mais 

tarde substituídos por brasileiros de outros Estados, principalmente do Nordeste. 

A freqüência a restaurantes passa a ser uma opção familiar. 

          Sendo tão novo o desenvolvimento de restaurantes no país, nada mais 

natural que empresários do setor sejam oriundos de outras profissões ou 

empresas que tenham bem menos tradição e consciência de classe do que 

acontece em outros países, principalmente na Europa, onde há famílias que há 

mais de um século estão no ramo. 

          Os restaurantes experimentam novo surto de desenvolvimento na década 

                                                           
1
 Melhor em algo 
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de 70. A entrada de capital externo e o crescimento interno dão origem a uma 

classe média ascendente, que propicia mercado para a criação de restaurantes 

mais sofisticados. Esse segmento, cada vez mais exigente, pressiona os 

estabelecimentos, que são obrigados a se aprimorar. Surgem nas grandes 

cidades, restaurantes tão bons como os europeus. 

          Na década de 1870 começam a se multiplicar os fast-foods, pisarias e 

outros estabelecimentos onde se pode comer rapidamente e sem gastar muito. 

          Já na década de 90, a contínua sofisticação do mercado, aliada a abertura 

para a importação de produtos e à vinda de chefs2 estrangeiros em maior  

número, dá um novo impulso a gastronomia.   

          Hoje os restaurantes não são só lugares para se restaurar, mas sim um 

lugar que a cada dia está sendo procurado, também, pela sociedade moderna na 

procura da comodidade e na satisfação de seus desejos, tais como, relaxamento, 

diversão, conforto, nas poucas horas de lazer. 

 

3.2  Definindo Restaurante  

 

          Para WALTER ( 2002 ) Restaurantes são locais onde o público vai para se 

refazer, tanto nutritivo quanto psicologicamente. 

          Os restaurantes são conhecidos por servir alimentos e bebidas para seus 

freqüentadores, através de pagamento por este serviço, e são de vários tipos e 

gostos3.  

 

3.3 Conceito de Restaurante  Casual dining / temático 

 

          Não foi possível encontrar autores que definam o conceito de restaurante 

Casual dining4,  mas de forma geral através de pesquisas na internet5 e em 

revistas da área, podemos definir como uma forma de serviço diferenciado em 

restaurante,  muito conhecido nos Estados Unidos , que consiste em ambiente 

                                                           
2
 Cozinheiros altamente capacitados na área gastronômica. 

3
 Definição extraída de pesquisas na Internet. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u97.shtml, visitado em setembro 2003. 
4
 A definição de casual dining apenas foi encontrada em sites e revistas especializadas.  

5
 Internet : o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos TCP/IP. 

Fonte: http:// www.icmc.usp.br/ensino/material/html/internet.html, visitado em setembro 2003. 
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descontraído, com decoração típica e diferente, além de um atendimento 

personalizado e alegre. Segundo WALTER(2002), o conceito de restaurante 

temático não foge muito a essa idéia , eles são constituídos em torno de uma 

idéia, geralmente enfatizando o divertimento e a fantasia . „Em muitos 

restaurantes temáticos, a comida não é a principal atração‟. Se o restaurante é 

fascinante por sua cozinha exótica, se seus garçons atendem os clientes usando 

trajes típicos de uma nação, e se apresentam cores e artefatos tradicionais, então 

ele é considerado um restaurante temático. 

          O nome do restaurante é parte de sua imagem. O EL torito sugere um 

restaurante de comida mexicana, e o T.G.I. Friday´s retrata uma imagem 

divertida, embora as pessoas que não o conhecem  jamais imaginaram o que as 

espera. 

           Conceito de sucesso : “O T.G.I. Friday´s tem obtido o sucesso ao longo 

dos anos por ter estado ao lado do cliente, concentrando seus esforços em 

qualidade e serviços, combinados com um tema divertido”6. 

 

3.4 Cliente 

 

            Segundo CASTELLI (2001), todas as pessoas que executam tarefas e as 

passam adiante são denominadas fornecedores, e as que recebem são 

chamadas clientes. Ou seja,  cliente “é a próxima etapa do processo” e pode ser 

tanto o interno quanto o externo. 

 

3.4.1 Definindo atendimento ao cliente 

 

           O cliente é a razão de ser de qualquer empresa prestadora de serviços, 

pois sem ele não há prestação de serviços, e consequentemente não existirá a 

empresa prestadora de serviços. 

           O cliente é o ponto de partida para uma empresa que deseja prosperar. 

Conforme GIGLIO ( 1996 : 14): “ A Satisfação do cliente é o princípio e o fim de 

nosso trabalho”. Procurar satisfazer o cliente implica em descobrir seus desejos, 

                                                                                                                                                                                

 
6
 Trecho do livro: O restaurante, conceito e operação, WALTER (2002) 
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necessidades, exigências  e satisfações de forma a manter o cliente 

permanentemente. Não basta oferecer produtos de qualidade, mas sim um 

atendimento de qualidade. Para COBRA (1993 : 1) : “ O cliente se Conquista e se 

mantém com base na qualidade de atendimento”. O proprietário do restaurante 

Vetan Chicago, Dought Roth, comentou certa vez: “ Um bom atendimento poderá 

salvar uma refeição ruim, entretanto uma refeição excelente jamais salvará um 

mau atendimento”.       

            MARICATO ( 2002 ) “O objetivo maior de uma empresa, é satisfazer o 

cliente, fazê-lo sair sorrindo e pensando em voltar, em recomendar o 

estabelecimento aos conhecidos, contente com a relação custo-benefício 

encontrada. Benefício, no caso de bares e restaurantes, inclui a qualidade dos 

produtos, a eficiência e a gentileza dos serviços, ambientação adequada, 

decoração, altura do som, iluminação, clima, limpeza, preço compatível, 

localização etc.”. 

 

3.4.2 Conhecendo e valorizando o cliente 

 

          Segundo MARICATO (2002) , a excelência no tratamento do cliente 

enquanto norma de conduta  é o princípio maior de uma empresa, e merece 

considerações específicas. E para servir otimamente o cliente é preciso antes 

conhecê-lo. É muito conhecida uma frase antiga: “O cliente tem sempre razão”, 

que já representava uma ação de marketing7. Atualmente, esta lição continua 

válida. 

           “Colocar o cliente em primeiro lugar, se nós não fizermos isso, alguém o 

fará” ( British Airways )     

          A procura para a entrega de valor ao cliente começa em conhecer “ os 

valores mais valorizados pelo cliente” conforme afirma ALBRECHT ( 1995 : 105). 

Ainda segundo Albrecht ( 1995 : 105), a hierarquia de atributos de valor para o 

cliente compreende quatro níveis: básicos, esperados, desejados e inesperados: 

Básicos – Compreendem os atributos absolutamente essenciais de experiência 

procurados em um produto ou serviço. A sua ausência praticamente elimina o 

produto do mercado. 

                                                           
7
 Termo utilizado para a área de divulgação e relacionamentos entre produtos e clientes 
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Esperados – compreendem os atributos associados da experiência que o cliente 

acostumou-se a considerar como fazendo parte da prática geral de negócios. A 

ausência  desse atributo cria enormes dificuldades para a empresa comercializar 

seu produto. 

Desejados – compreendem os atributos que o cliente não espera 

necessariamente receber,  mas aprecia e valoriza se a experiência o incluir. A 

prática desses atributos começa a diferenciar a empresa no mercado como 

empresa que se preocupa com o cliente e dependendo das práticas dos 

concorrentes pode ser fonte de vantagens competitivas. 

Inesperados – compreendem os atributos „surpresa‟, que adicionam valor para o 

cliente além dos seus desejos e expectativas normais. A prática desses atributos 

é que „encanta o cliente‟, geralmente clientes extremamente satisfeitos e fiéis ao 

produto e à empresa. 

Segundo ALBRECHT ( 1995 ) : 

 “Se você se limitar a fazer o bem básico, seu cliente irá considerá-

lo ruim, a menos, é claro que nenhum concorrente chegue mais alto na hierarquia. 

 Se você fizer bem o básico e o esperado, seu cliente irá 

considerá-lo medíocre, isto é, apenas satisfatório, mas sem nada especial. 

 Se você fizer bem o básico, o esperado e o desejado, o cliente 

começará a favorecê-lo se você fizer tudo isso melhor que os concorrentes. 

 E se você surpreender o cliente com o inesperado, terá um lugar 

especial em seu coração. Você terá a oportunidade de uma posição competitiva 

destacada.”   

 

3.4.3 Qualidade no atendimento ao cliente 

                       

          Segundo WALTER ( 2002 ) , “A maneira mais simples de fazer o Marketing 

de seus serviços ao cliente é por meio dos próprios clientes. Os clientes 

comentarão suas boas e más experiências. Quando mais você puder fazer para 

acrescentar valor aos produtos e serviços que oferece, mais os clientes voltarão e 

mais recomendações farão a seu respeito para colegas e amigos”.  

  



16 

 

          O conceito de qualidade apresentado pelas principais autoridades da área 

são os seguintes: 

 

(JURAN, 1992:9) "Qualidade é ausência de deficiências" ou seja, quanto menos 

defeitos, melhor a qualidade."  

 

(FEIGENBAUM, 1994:8) "Qualidade é a correção dos problemas e de suas 

causas ao longo de toda a série de fatores relacionados com marketing, projetos, 

engenharia, produção e manutenção, que exercem influência sobre a satisfação 

do usuário."  

 

(CROSBY, 1986:31) "Qualidade é a conformidade do produto às suas 

especificações." As necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é 

possível quando essas especificações são obedecidas sem ocorrência de defeito.  

 

(DEMING, 1993:56) "Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de 

vista do cliente". Deming associa qualidade à impressão do cliente, portanto não é 

estática. A dificuldade em definir qualidade está na renovação das necessidade 

futuras do usuário em características mensuráveis, de forma que o produto possa 

ser projetado e modificado para dar satisfação por um preço que o usuário possa 

pagar.  

 

(ISHIKAWA, 1993;43) "Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar 

um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório 

para o consumidor."  

          Percebe-se, portanto, que qualidade é aquilo que está relacionado com o 

usuário, que satisfaça as necessidades dos clientes, ou seja, o produto ou serviço 

deve estar de acordo com suas expectativas, e em conformidade às 

especificações. 

          Investir em  qualidade do atendimento ao consumidor evita riscos de 

relacionamento. O compromisso com o bom atendimento para por parâmetros de 

que muitas empresas não dispõem. O consumidor exigente não quer  receber 
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apenas um bom atendimento, como outro qualquer, ele quer e exige o melhor  

atendimento possível. 

          Segundo ZEMKE ( 1991 ), as características que diferem o atendimento de 

alta qualidade do cliente são, atenção pessoal, seguida por confiabilidade, 

presteza e competência dos funcionários. As empresas que prestam um bom 

atendimento ao cliente crescem 6% ao ano, já as que não prestam bom 

atendimento perdem 2% por ano de participação. 

          Com isso podemos dizer que as empresas dispostas a prestar um 

atendimento diferenciado ao cliente lucram com isso. Aqueles sem vontade ou 

incapazes de atingir esse padrão não prosperam e não irão prosperar, e 

possivelmente nem irão sobreviver.  

 

3.4.4 A hora da verdade no atendimento ao cliente 

 

          Para ZEMKE ( 1991 )” A hora da verdade ocorre em qualquer ocasião em 

que o cliente entra em contato com algum aspecto da organização e usa essa 

oportunidade para julgar a qualidade do atendimento que a organização está 

prestando. 

          Segundo apostila de atendimento da rede T.G.I. FRIDAY´S (2002), Hora ou 

momento da verdade é todo o momento de interação entre os envolvidos na 

prestação do serviço ao cliente, que podem ser positivos( exceder as expectativas 

do cliente), negativos( ruim, o cliente sai com uma má impressão) ou nulos ( não 

acrescentou nada ao atendimento, o cliente não sentiu nada que diferencie esse 

serviço). 

          Jan Carlson chefe da Scandinavian Airlanes System (SAS), que vem o 

conceito  de gerenciar a “ hora da verdade” do cliente – as transações que ele 

efetua com a organização.  

          Segundo CASTELLI ( 2001 ), “ É importante qualificar as pessoas que 

integram a empresa para atuarem de forma ótima em todos os „ Momentos da 

Verdade „, pois o sucesso da empresa depende da qualidade desses momentos. 

          Podemos verificar que é muito importante gerenciar bem os ‟momentos da 

verdade‟, pois a empresa deve estar preocupada e preparada para fazer com que 

esses momentos possam ser os melhores possíveis. Um exemplo muito 
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interessante de momentos da verdade em um restaurante ,seria o cliente sendo 

muito bem atendido, a comida de excelente qualidade, mas na hora de pagar a 

conta, o garçom demora muito tempo para traze-la, o que faz desse momento da 

verdade negativo, acarretando um descontentamento do cliente, que pode não se 

lembrar do excelente atendimento até aquele momento, e definir o restaurante 

como de atendimento ruim e muito demorado.   
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4. ASPÉCTOS GERAIS SOBRE A REDE T.G.I. FRIDAY´S 

 

4.1 Um breve Histórico da Rede 

           

          Por ser uma rede de restaurantes internacional, foi separado o histórico em 

internacional e nacional. 

 

4.1.1 Internacional 

 

          O  Thank God It´s Friday8, ou simplesmente T.G.I. Friday´s, é uma 

experiência no ramo de restaurantes que acabou se tornando o passatempo 

preferido de milhões de pessoas, desde 1965.  

          A história do T.G.I. Friday´s  é bastante curiosa, pois o primeiro instalou-se 

no cruzamento da First  Avenue com a 63rd Street9, na cidade de Nova York. A 

fachada foi decorada com toldos de listras vermelhas e brancas, com o nome – 

T.G.I. Friday´s – circundado em tons de azul. No restaurante propriamente dito, 

optou-se por um piso de madeira, lustres estilo Tiffany10, cadeiras de madeira com 

encosto curvo e toalhas de mesa listradas. O bar foi concebido com detalhes em 

bronze e vidros jateados, o que contribuiu para criar o ambiente desejado. Um 

antiquário curioso dedicou-se, em tempo integral, à decoração interior do T.G.I. 

Friday´s, viajando exaustivamente à procura de objetos adequados, em leilões e 

„mercados de pulga‟11. A mobília a ser usada devia ser autêntica e, se possível, 

única na área onde o novo restaurante seria inaugurado. Esse acervo foi 

restaurado em um armazém em Nashville, antes de ser transportado em 

caminhão, com destino à inauguração do novo T.G.I. Friday´s. 

          O  T.G.I. Friday´s de Nova York logo alcançou um sucesso espetacular. No 

primeiro ano, os lucros atingiram a soma de 1 (hum) milhão de dólares. O 

restaurante do lado superior de Manhattan havia se tornado “o” lugar de encontro 

de adultos solteiros. De acordo com as revistas Newsweek e Saturday Evening 

Post, o Friday´s se tornou o precursor das noitadas dos solteiros da época. Por 

                                                           
8
 thank´s god it Friday : graças a Deus hoje é Sexta-feira, para os americanos a espera do final de semana, 

utilizou-se deste termo para criar o nome da rede T.G.I. Friday´s. 
9
 rua da cidade de Nova York 

10
 lustres de mesa 
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volta de 1972, a companhia, como hoje se conhece, estava agitando a sociedade. 

Já em 1975, havia 10 restaurantes do T.G.I. Friday´s em 8 estados americanos. 

Hoje, totalizam mais de 600 restaurantes espalhados pelo mundo. 

          Os frequentadores mudaram e amadureceram, enquanto a empresa mudou 

e cresceu. Atualmente muitos deles trazem os filhos ao T.G.I. Friday´s, já que 

continuam a oferecer uma seleção incomparável de cardápio. Os pratos são 

preparados com perfeição e servidos em um ambiente alegre, descontraído e 

atrativo. 

          O T.G.I. Friday´s colabora também com a renovação da indústria. Foi a 

primeira cadeia americana de restaurantes a oferecer pão de trigo integral, 

abacate, broto de feijão e aperitivos mexicanos. Este introduziu o Loaded Potato 

Skins12 e popularizou muitos itens, como coquetéis com sorvete, permanecendo 

no topo das tendências modernas, oferecendo uma vasta seleção de saladas, 

além de várias entradas lights e massas. 

          Atendendo à crescente demanda por bebidas não alcoólicas, o T.G.I. 

Friday´s introduziu os Smothies & Flings13. A popularidade desses coquetéis foi 

impressionante. Mais uma vez o T.G.I. Friday´s tornou-se um modelo para a 

indústria de restaurantes. 

          O sucesso exige uma observação mais detalhada. Os garçons e 

garçonetes são treinados durante 2 semanas, quando aprendem os ingredientes 

de todos os itens do cardápio. Os Gerentes são orientados para compreender 

todas as áreas do restaurante e para observar a limpeza e a conservação do 

mesmo sob o ângulo de visão dos frequentadores. A crença do T.G.I. Friday´s em 

tratar cada frequentador como se fosse um convidado de honra em sua própria 

casa, se reflete em tudo o que fazem. Esse compromisso com a satisfação total 

do convidado é comprovado pelos 100 (cem) milhões de frequentadores por ano. 

O sucesso total dos restaurantes deve-se ao grande número de convidados 

habituais.  

          Hoje em dia, operam ou licenciam mais de 600 restaurantes em 44 estados 

americanos e 52 países. O desenvolvimento contínuo de franqueados e empresas 

                                                                                                                                                                                
11

 locais de venda de objetos antigos 
12

 aperitivo feito de casca de batata assada com queijo cheddar e bacon 
13

 bebidas exclusivas não alcóolicas. 
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operadoras de restaurantes acompanhou o fluxo da maré, buscando um 

crescimento lucrativo e sólido.  

          Acreditando que uma parte importante do apelo de um restaurante é o 

ambiente, o T.G.I. Friday´s criou um clima confortável e descontraído, onde seus 

frequentadores podem, usufruir de comida e bebida de excelente qualidade. A 

decoração, a música, a iluminação, a temperatura e a administração da casa são 

cuidadosamente elaborados para agradar os convidados. 

          O T.G.I. Friday´s criou um ambiente no qual os funcionários encontram 

oportunidades de progredir. Este tem o poder de gerar mudanças, dos S.P.G.s14 

aos Bartender15s, dos Dishwashers16 aos Gerentes. É a liberdade que 

proporciona o desenvolvimento da companhia, suas atividades promocionais 

necessárias para assegurar uma incontestável e crescente tendência: a 

consciência do crescimento do público e a supremacia de sua imagem. Além de 

oferecer incentivos para os Convidados continuarem a frequentar o T.G.I. 

Friday´s.  

          Liderança na indústria, inovação e um modelo de excelência continuam a 

atestar a qualidade do T.G.I. Friday´s, tendo orgulho de sua história na indústria 

de antecipar a inquietação e o desafio do futuro. Em 1995, o T.G.I. Friday´s 

celebrou seu 30º aniversário – o 1º restaurante “Casual dining” a atingir esse 

marco milionário. 

          Em resumo, no T.G.I. Friday´s vive-se uma combinação dinâmica que 

remete a uma nova era de performance ainda maior. É, de fato, uma lenda na 

indústria de restaurantes oferecendo um ambiente único e eclético, onde toda 

família pode aproveitar a comida, a bebida e o estabelecimento propriamente dito. 

          A T.G.I. Friday´s Inc. é uma companhia privada, de propriedade Carlson 

Restaurant Worldwide. Atualmente, esta, opera, franquia e licencia mais de 500 

restaurantes das redes T.G.I. Friday´s American Bar, Italianni´s e Front Row 

Sports Grill em 55 países, sem contar os cinco mais novos restaurantes: 

Aquanox, Star Canyon, Timpano Italian Chophouse, Samba Room – a Cuban Bar 

and Latin Café – e Tanqueria Cañonita. 
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 recepcionistas 
15

 atendentes do bar 
16

 lavadores de pratos 
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          A Carlson Restaurant Worldwide faz parte do Carlson Companies Inc., um 

líder mundial em viagem, hospedagem, marketing e empresas de bens 

mobiliários. Além disso, está incluída na lista da revista Fortune das 500 maiores 

companhias industriais (em termos de manufatura) dos E.U.A. e opera empresas 

como: Radisson Hotels, Country Hospitality Inn., Coutry Kitchens, Carlson 

Wagonliti Travel – o maior grupo de viagens do mundo – e Carlson Marketing 

Group. O hospitality Group inclui mais de 400 hotéis e 500 restaurantes ao redor 

do mundo e emprega mais de 100.000 pessoas. 

 

4.1.2 Nacional 

 

          O plano de trazer o T.G.I. Friday´s para o Brasil entrou em andamento em 

1994, um ano antes da inauguração da primeira loja, na esquina da Avenida 

Juscelino Kubitcheck com a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.   

          Os sócios fundadores Ronaldo Couto, Sérgio Facchini e Marcos Gouveia 

de Souza criaram a HDQ Administração, Comércio e Participação Ltda. para ser a 

representante do Friday´s no Brasil. Após passarem cinco meses em treinamento 

nos Estados Unidos, retornaram ao Brasil detentores de uma master franquia, da 

qual a HDQ detém os direitos da marca no país, sendo proprietária de 51% das 

quotas de cada loja. 

 

4.2 Infra-estrutura e equipamentos 

 

          A razão do T.G.I. Friday´s Brasil é JKF Empreendimentos Comércio e 

participação Ltda. É um restaurante - bar temático, classificado como – Casual 

dining. Localiza-se na Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, 737,  Vila 

Nova Conceição, São Paulo - SP. 

         O T.G.I. Friday´s São Paulo possui uma área de 1000 m2, onde é possível 

encontrar  três salões principais – um inferior , mezanino e um superior. No piso 

superior encontra-se dois banheiros para convidados - masculino e feminino; um 

escritório;  uma sala de segurança com monitoração de câmeras espalhadas por 

pontos estratégicos do restaurante. No piso inferior encontra-se um American Bar 

ao centro do restaurante; uma área de apoio; uma cozinha dividida em setores; 
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duas câmaras frigoríficas; um estoque geral;  dois vestiários para funcionários – 

masculino e feminino; uma área reservada para depósito de lixo.  

          Como principais equipamentos e materiais têm-se: 3 (três) post-

mix17;1(uma) lavadora de pratos industrial; 1 (hum) triturador; 1 (uma) grelha; 3 

(três) fritadeiras; 2 (dois) fogões industriais; 1 ( um) forno industrial; 2 (duas) 

salamandras, 2 (dois) fornos de microondas, 5 (cinco) geladeiras; 5 (cinco) pias 

de aço inox industrial; 2 (duas) mesas de apoio; 2 (duas) cubas de gelo; panelas, 

copos, talheres e louças; 1 (uma) máquina de café; 1 (uma) máquina de fazer 

gelo em cubo e picado; aparelhos de som, vídeo e telão; 75 (setenta e cinco) 

mesas, 350 (trezentos e cinquenta) cadeiras.  

          O Friday´s possui 90 funcionários, distribuídos desde o gerente geral até o 

preparador dos pratos. 

           

4.3 - Cardápio e padrão  

 

            A loja apresenta um atendimento totalmente diferenciado e personalizado, 

oferecendo comida e bebida de excelente qualidade, como é possível verificar no 

seu extenso e  variado cardápio que encontra-se dividido por grupos de comida, 

como: entradas, saladas, aves, frutos do mar, grelhados, hambúrgueres e 

sanduíches, kid´s menu e sobremesas. As opções são tão diversificadas, 

podendo variar desde anéis de cebolas empanados  e fritos até posta de salmão 

grelhada ou salteada.  

          A mesma diversificação encontra-se no cardápio de bebidas. Além de 

preparar os drinques ao gosto do cliente, o T.G.I. Friday´s oferece uma gama 

extraordinária de coquetéis também classificados por grupos como: Smoothies e 

Flings coquetéis não alcoólicos; Tradicionais – são aqueles conhecidos 

mundialmente mas com um toque Friday´s;  Clássicos Friday´s – são aqueles 

cujas receitas são exclusividade Friday´s; Frozens – são os coquetéis alcoólicos 

batidos com sorvetes e frutas; Friday´s Finalles - são os cafés combinados com 

licores ou destilados e para completar o cardápio ainda inclui uma carta de  

Vinhos, Champanhe, Destilados e Licores. 
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 torres para a saída da mistura de água com gás e xarope, que se transforma em refrigerante pronto para o 

consumo. 
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           Os pratos  que fazem parte do menu Friday´s são criados por um Chef de 

cozinha, na sede, em Dallas. Esse chef é responsável pelo desenvolvimento de 

novos pratos e drinques. Essas receitas são difundidas às unidades Friday´s de 

todo o mundo, acompanhadas de um treinamento dirigido ao pessoal da cozinha 

e aos bartenders18, que aprendem o modo de preparo e apresentação dos novos 

itens. 

          O cardápio é composto por entradas, pratos principais( grelhados, massas, 

saladas, hambúrgueres,  sanduíches) e sobremesas. Além de refrigerantes, 

sucos, milk shakes, cafés e bebidas alcoólicas, há um vasto cardápio de drinques 

exclusivos, alcoólicos e não alcoólicos. No entanto, ocorrem mudanças eventuais, 

como o lançamento de um prato ou drinque que permanece por tempo limitado 

dentro do menu. Cerca de 10% do cardápio é formado por receitas típicas do país 

onde a cadeia esta presente. 

          Os restaurantes da cadeia obedecem a uma padronização mundial 

estabelecida pela matriz americana. Esta padronização busca manter uma 

identidade em qualquer lugar em que o Friday´s se instale, diferenciando-o de 

outros restaurantes.  Pelo que podemos observar a proposta do Friday´s é unir 

um ambiente descontraído a uma decoração peculiar, atendimento informal e 

culinária americana, com influência mexicana. 

          Além dos padrões de decoração e do cardápio , existe também um padrão 

de uniforme, muito interessante para os  garçons listado a seguir: 

 Camisas polo com listras nas cores vermelhas e brancas; 

 Suspensório ou colete decorado com bótons e pins ; 

 Usam um chapéu diferente a escolha do garçons. 

 

4.4 - Missão e Visão da rede 

 

          Missão: “Ser o restaurante mais respeitado do mundo”. 

          Segundo o Diretor regional do Friday´s Brasil, Sr. Antônio Neves, “ Ser o 

restaurante mais respeitado do mundo, não quer dizer o melhor, pois o que pode 

ser melhor para uma pessoa, pode não ser para outra, então ser respeitado seria 
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obter respeito pelos seus funcionários, clientes , concorrentes, acionistas e pela 

comunidade ao seu redor. 

          Visão: “Ser sempre melhor do que o esperado”. 

          Seria voltado para o cliente, estar sempre em processo de melhoria, 

principalmente no atendimento ao cliente, procurando mostrar sempre algo novo a 

cada dia que o cliente estiver frequentando o restaurante.  

          Segundo ALBRECHT ( 1995 ) “Se você surpreender o cliente com o 

inesperado, terá um lugar especial em seu coração. Você terá a oportunidade de 

uma posição competitiva destacada.”                             

          Consulta feita pelo jornal Folha de S. Paulo e Sebrae concluiu que apenas 

4% dos clientes reclamam do mau atendimento, sendo que, para cada um que 

reclama, 26 outros não o fazem, e, destes, 65 a 90% não voltam. Para o cliente, é 

mais fácil trocar de restaurante do que fazer a reclamação e vê-la atendida. 

Ninguém vai perder tempo se perceber que sua crítica será mal recebida, que não 

haverá providências, que não há formas ou funcionários preparados para dar 

solução. Uma pesquisa a que muitos autores se referem sem mencionar a origem 

diz que um cliente insatisfeito fala em média para quinze pessoas, enquanto o 

satisfeito fala para quatro ou cinco, e que, em cada dez clientes, apenas um se 

queixa. Também há uma quase unanimidade de que é cinco vezes mais caro 

ganhar um cliente novo do que manter um atual. 

          Observa-se então a importância de o estabelecimento atender ao cliente de 

forma a superar suas expectativas e manter sua fidelidade. 

          Verificando o dia a dia da loja do T.G.I. Friday´s, percebe-se uma 

preocupação muito grande com o cliente, principalmente no que diz respeito ao 

atendimento do salão, que para eles é o diferencial da rede. Segundo 

funcionários, os convidados frequentam a loja a espera do diferente, de ser 

atendidos por pessoas alegres e corteses, que proporcionam um ambiente de 

alegria e descontração acompanhado de comida de qualidade. 

          Todos os funcionários da loja aprendem , o que a rede chama de 

‟experiência Friday´s‟, que se resume em uma frase: Comidas e bebidas de 

excelente qualidade, preparadas e servidas rapidamente, por um pessoal 

amigável em um ambiente alegre e descontraído. 
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4.5 – Crença  

 

          Credo: “Uma cultura inclusiva através do respeito, da atenção, da justiça e 

da compreensão, de parte de uma gerência que se faz merecedora de 

funcionários responsáveis, comprometidos, positivos, e dignos de confiança, que 

tenha vontade e condições de estar sempre aptos a permitir uma experiência de 

alta qualidade para todos os clientes”19. 

          Verificamos que a crença do T.G.I. Friday´s, além da procura de estar com 

um ambiente excelente para todos os funcionários, e principalmente voltado para 

o cliente, e para a sua experiência dentro do restaurante. 

 

 

4.6  - Modelo de atendimento 

 

          O garçom atende agachado no raio de visão do convidado (cliente), pois o 

intuito desse tipo de abordagem, para a empresa, é de que facilita a interação, a 

comunicação e o entendimento do que esta sendo oferecido ao convidado, e 

proporcionando assim, um atendimento mais informal e de melhor percepção de 

um atendimento Casual dining, propriamente dito. 

          Existe um modelo de atendimento ideal a ser seguido pelos garçons, 

composto das seguintes etapas: 

1. Saudar os clientes em até 30 segundos , a partir do momento em sentam na 

mesa; 

2. Oferecer bebidas, entradas e pratos principais pelo nome, repetir o pedido e 

digitar corretamente no sistema; 

3. Entregar nos tempos padrão: bebidas em 3 minutos, entradas e/ou saladas em 

até 10 minutos e pratos principais 15 minutos após terem sido pedidos; 

4. Após 3 minutos, checar com o cliente se tudo foi entregue corretamente e 

manter a aparência da mesa, removendo itens extras; 

5. Sugerir sobremesas e drinques pelo nome; 

6. Apresentar a conta logo após retirar o último prato da mesa e dar o troco um 

minuto após receber o pagamento. 
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          Segundo os Gerentes do Friday´s, esse padrão de atendimento que 

diferencia o T.G.I. Friday´s dos demais, e se nada de diferente acontecer em 

nenhuma dessas etapas, dificilmente o convidado terá algum problema no seu 

atendimento. 

          O diferencial do Friday´s de São Paulo, é que o atendimento é todo 

informatizado, para uma maior rapidez e qualidade do envio de pedidos para a 

cozinha e bar, além de pontos de impressora para as contas. Os garçons usam 

comandas computadorizadas, palm tops20, possibilitam uma rapidez no pedido e 

que esse pedido seja enviado para a cozinha na frente do cliente. 

          Para avaliar se os padrões estabelecidos  estão sendo seguidos, a Matriz 

envia, a cada três meses, um diretor vindo dos Estados Unidos, que avalia todo o 

funcionamento da loja, desde o atendimento, qualidade dos pratos, limpeza e o 

serviço em geral. O revisor passa pelo menos um dia avaliando a loja, quando 

algo está fora dos padrões, é dado um prazo para que volte á normalidade.  

          Para a rede T.G.I. Friday´s,  existe um foco do cliente, que é passado para 

todos os funcionários , que se resume em uma fase (todo o cliente deve ser 

tratado como se fosse um convidado de honra em nossa própria casa), pois 

quando convidamos alguém para nos visitar, arrumamos a casa, fazemos um 

ótima comida e os tratamos da melhor forma possível, é isso que a rede pretende 

no atendimento de seus clientes. Na verdade criou-se uma cultura dentro da 

empresa, com foco no cliente, que percebemos em tudo que se vê na empresa e 

principalmente no atendimento. 

          Todos os funcionários da área do salão, principalmente os garçons, são 

treinados durante 2 semanas, aprendendo desde os ingredientes de todo o 

cardápio, até modo de se portar ao atender a mesa e do decorrer do tempo que o 

cliente esta dentro do ambiente do restaurante, voltando-se para os „momentos da 

verdade‟, e principalmente a cultura voltada para a satisfação do cliente. 

          Segundo manual de atendimento ao cliente (2002), momento da verdade é 

todo o momento em que um funcionário interage com o cliente, buscando sempre 

atender e superar todas as sua necessidades. 
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          Segundo CASTELLI ( 2001 ),  é importante qualificar as pessoas que 

integram a empresa para atuarem de forma ótima em todos os „momentos da 

verdade‟,  pois o sucesso da empresa depende da qualidade desses momentos.  

 

4.7  - Mercado e concorrência 

 

          Segundo GONTOW (2001) a origem da maioria dos estabelecimentos do 

ramo é recente e variado. Os melhores estabelecimentos dos grandes centros 

urbanos foram criados nas últimas décadas. Tanto restaurantes quanto bares 

foram criados graças as condições econômicas gerado pelo ciclo chamado de 

„substituição das importações‟, iniciado logo após o fim da 2a Guerra Mundial e 

intensificados na década de 70, com o „milagre econômico‟. A gastronomia teve 

seu desenvolvimento acentuado com o estabelecimento dos imigrantes nas 

grandes cidades e, mais recentemente, com fluxo de chefs estrangeiros. 

          O Presidente do Sindicato Patronal do setor, ABREU (2001), quando 

escreveu para a Revista Bares & Restaurantes considerou que o dualismo social 

que proporcionou o aparecimento, nesses anos, de uma camada muito rica da 

população, estimulou a sofisticação de estabelecimentos. No entanto, esse 

mesmo modelo manteve restrita a educação da mão-de-obra, vinda das camadas 

pobres e despreparadas, um dos grandes obstáculos na busca da qualidade, 

assim como impede o crescimento do mercado consumidor. 

          Para MARICATO (2001) que é redator da Revista bares e Restaurantes, 

considera que após o Plano Real, durante seis meses, os estabelecimentos do 

país viveram seu melhor momento. A população toda, acreditando e ganhando 

com o fim da inflação, começou a gastar boa parte do excedente do orçamento 

doméstico nos bares e restaurantes. Posteriormente, a classe média alta se viu 

onerada pelo „enxugamento de custos‟ das empresas e contenção de custos dos 

diversos níveis do governo e com isso se refletiu na que na queda de movimento 

dos restaurantes. 

          A maioria dos restaurantes do país vêm sofrendo com a crise econômica e 

seus reflexos na classe média urbana. 

          Novamente MARICATO (2001) quando transcreveu e analisou alguns dos 

resultados de uma pesquisa, feita pelo Jornal O Estado de São Paulo, constatou o 
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que todos sentem, os maiores temores da população são o desemprego ( 42%), a 

violência(36%) e por fim, com (9%), a corrupção. 

          Na mesma pesquisa, 55% dos entrevistados, dizem que alteraram seu 

modo de vida em virtude do aumento da criminalidade. 

          Não é difícil concluir que uma das alterações se reflete na redução dos 

passeios á noite e na diminuição de visitas aos restaurantes. 

          Também o medo do desemprego afasta o cliente do lazer – e aí podemos 

incluir a gastronomia, é apenas o 11o  item na escala de prioridades definidas 

pelas famílias brasileiras, quando perguntadas sobre onde gastam o dinheiro. 

          Mesmo assim, analisando um levantamento de BARTOLOMEU (2001) feito 

com base nas consultas no Balcão de Negócios do Sebrae-SP de janeiro de 

2000, vemos o ramo de Restaurantes muito bem conceituado. Neste ranking, 

como mostra a tabela I, são enumerados os dez mais procurados negócios de 

cada setor, para abrir uma empresa na cidade de São Paulo, figurando os 

restaurantes como o 3o mais procurado. 

 

TABELA I 

 

Os dez negócios mais bem conceituados no mercado 

 

RANKING COMÉRCIO SEVIÇOS INDÚSTRIA 

1O Venda de Alimentos Escola Confecção 

2O Bar e Lanchonete Escola infantil Alimentos 

3O Restaurante Consultorias Cosméticos e Informática 

4O Roupas Consertos Velas 

5O Papelaria Bufê Produtos Químicos 

6O Doceria e Bomboniere Agência de Turismo Plásticos 

7O Perfumes e Cosméticos Entregas Tijolos 

8O Floricultura Escola de Informática Fraldas Descartáveis 

9O Drogaria Academia de Ginástica Brindes 

10O Livraria Imobiliária Papel 

 

Fonte: Balcão de negócios do Sebrae-SP, janeiro de 2000. 
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          Na tentativa de relatar um cenário atual com dados do passado, 

MARICATO (2002) constatou que em 2000 o salário médio caiu para 4% e massa 

salarial 2,9% em relação a 1999. Um pequeno aumento na oferta de emprego foi 

o que evitou que a massa salarial também caísse 4%. Em 2001 as dificuldades 

persistiram. 

          Já BUENO (2002), dono da rede O Hamburginho, tem uma visão mais 

pessimista e diz que analistas economicos diziam no começo de 2002 que os 

brasileiros passariam a gastar boa parte do que sobrasse do orçamento com o 

lazer e alimentos. A melhoria não se concretizou. Em 2003, se a economia 

melhorar, será muiot pouco. Uma vez que, o PIB deve crescer quanto muito 2,5%, 

a inflação por volta de 7%, o desemprego continua o mesmo. 

          O negócio de restaurantes, portanto, continuará dependendo da 

competência, talento e dedicação de quem o administra. 

          Os números não indicam que nenhum setor esteja saturado ou estagnado. 

Pelo contrário, mostra a sedimentação de setor como o da Alimentação, no qual 

só sobrevivem as empresas mais bem estruturadas e com preparo para crescer 

numa econômia como a brasileira. 

          É nesse concorrido mercado de Alimentação e Lazer que o T.G.I. Friday´s 

se encontra hoje, para analisar esse mercado, é necessário compreender a 

composição de alguns segmentos dentro do conceito de Food Service,  

(alimentação fora de casa). Este mercado é extremamente pulverizado e existem 

estabelecimentos dos mais diferentes tipos, que foram agrupados em segmentos 

para facilitar a compreensão, como demonstra a tabela II. 
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TABELA II 

 

A concorrência no mercado de alimentação 

 

Segmento Características Exemplos 

Casual dining Cardápio e ambiente diferenciado. Atendimento 

personalizado. 

T.G.I.Friday´s 

Outback Stakehouse 

Fast Food Comida pré-preparada. Serviço rápido. Atendimento em 

balcão. Grandes redes presentes em praça de alimentação  

MC Donald´s ,Bob´s 

Baket Potato 

Cozinha Rápida Serviço á la carte. Pratos como: saladas, grelhados, massas e 

sanduíches. Ambiente bem decorado e aconchegante. Preços 

elevados. 

América 

Galeto´s 

Joakin´s 

Variados 

Internacionais 

Serviço a la carte. Saladas, grelhados, massas e sanduíches. 

Ambiente bem decorado e aconchegante. Preços elevados 

Ecco 

Dressing 

Brooklin 

Bares Especialização em bebidas, aperitivos e sanduíches. 

Ambiente informal, propício a descontração. 

Bar do Léo 

Morrinsons 

Rabo de Peixe 

Pizzarias Estabelecimentos especializados em pizzas. Livorno, 

1900, 

Piola 

Por quilo/Self 

service 

Buffet de pratos variados. Comida vendida por peso ou 

cobrada uma taxa única 

Corcoran 

Papa Bom  

La Truite 

Lanchonetes Lanches e sanduíches. Ambiente Informal Milk & Mllow 

Burdog 

 

Fonte: Pasta pesquisa de mercado do T.G.I. FRIDAY´S SP (2002). 

 

          O Friday´s não concorre somente dentro de seu segmento, que por 

enquanto conta com apenas mais um nome na cidade de São Paulo: Outback 

Stakehouse. 

          Pelo fato da concorrência do Friday´s não enquadrar em um único 

segmento, e, da cadeia não concorrer igualmente com todos os estabelecimentos 
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que oferecem alimentação, foi então determinado um mercado, que abrange 

alguns segmentos deste mercado de Food Service, denominado „Mercado de 

Alimentação e Lazer‟ que é formado por todos os restaurantes pertencentes ao 

segmento Casual dining em São Paulo, alguns representantes do segmento 

Cozinha Rápida, Variados, Bares e Lanchonetes, que podemos verificar na     

tabela III. 

 

TABELA III 

A concorrência no mercado de alimentação 

 

CASUAL 

DINING 

COZINHA 

RÁPIDA 

VARIEDADES 

INTERNACIONAIS 

BARES LANCHONETES 

TGI Friday´s 

Outback 

Steakhouse 

América 

Galeto´s 

Viena 

Ráscal 

Joakin´s 

Bassi Salad 

& Grill 

Brooklin 

Ecco 

Dressing 

Yellow Giraffe 

Gil Café 

Villa Florida 

Cervejaria 

Continental 

Valle Sport 

Bar 

The Fifities 

Tradicional 

Burger 

Burdog 

Blooming Burger 

 

Fonte: Pasta concorrência T.G.I. FRIDAY´S SP (2002) 

 

          Este mercado é formado por estabelecimentos que apresentam as 

seguintes características; 

 Cardápio variado (saladas, grelhados, massas, sanduíches e sobremesas); 

 Cozinha relativamente rápida; 

 Ambiente agradável e descontraído. 

 

          A determinação dos estabelecimentos que fazem parte do mercado de 

Alimentação e Lazer, foi baseado nos seguintes critérios: 

 Proximidade de conceito com o Friday´s; 

 Proximidade física com a loja Friday´s; 
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 Ter sido significativamente apontada pelos consumidores Friday´s em 

pesquisa realizada por empresas especializadas, como sendo um dos 

estabelecimentos mais frequentados pelos mesmos; 

 Fazer parte de uma rede de restaurantes já consolidada em São Paulo, ou que 

apresenta potencial de crescimento. 

 

          Os estabelecimentos que compõem o Mercado de Alimentação e Lazer 

apresentam, no mínimo, um dos requisitos citados acima. 

 

4.8 – Frequência dos Clientes 

 

           O T.G.I Friday´s é uma opção de lazer para todas as faixas etárias, 

restringindo-se apenas as classes sociais alta, média alta e média por apresentar 

um cardápio não muito barato. O público frequentador é bem diversificado, 

durante o almoço de semana há uma presença maior de executivos e estudantes 

da região. Porém, nestes mesmos dias, à noite, são os jovens, algumas famílias e 

muito poucos trabalhadores para o happy hour. Já no final de semana, no almoço 

há muitas famílias e à noite mais famílias, casais, alguns adolescentes e muitos 

jovens que têm o T.G.I. Friday´s como ponto de encontro antes da diversão 

noturna. 

           Os clientes do restaurante T.G.I. Friday´s São Paulo, em sua maioria, 

possuem de 26 a 35 anos, trabalham, possuem curso superior e são casados. 

           Podemos perceber que é relativamente frequentado pelo mesmo público. 

           O número de clientes atendidos anualmente se mantém, e verificamos um 

pequeno crescimento. 

           A tabela IV, apresenta o número de clientes atendidos ( em milhares), nos 

últimos 5 anos. 
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TABELA IV 

Números de clientes atendidos 

  

Friday´s SP 1998 1999 2000 2001 2002 

Número de 

clientes atendidos 

281 287 

 

285 290 295 

 

 

Fonte: Pasta número de clientes T.G.I. FRIDAY´S SP (2003) 

  

          O fluxo de clientes atendidos semanalmente, apresenta uma distribuição 

média característica. Inicia-se às segundas-feiras, com 7% de clientes que 

frequentam a loja durante a semana. Esse número cresce gradativamente, para 

atingir, aos sábados o pico de 21%. Aos Domingos, esse número apresenta uma 

pequena queda, atingindo os 17%. 

          Além de determinar o percentual de clientes atendidos em cada dia da 

semana, pode-se ainda, obter o número de clientes atendidos no horário do 

almoço e à noite. Às segundas-feiras, 28% do movimento corresponde ao horário 

de almoço e 72% á noite. Essa proporção se mantém praticamente constante 

durante toda a semana, e somente no Domingo apresenta um equilíbrio de 53% 

do movimento no almoço e 47% à noite.  

          Pode-se observar nos dados acima que mais de 70% do público frequenta 

o restaurante á noite. Verificando assim, que o restaurante é mais procurado para 

o lazer e momentos de descontração, do que por necessidade de se alimentar, 

como nos restaurantes concebidos em Praças de alimentação e centros 

empresariais. 

          Segundo pesquisa interna ( pasta, clientes março 2003) , há um alto índice 

de clientes que frequenta há mais de dois anos o Friday´s São Paulo, o que 

corresponde a 70% dos clientes. Este índice demonstra que o Friday´s possui 

uma clientela já formada e antiga. Com relação aos demais indicadores, 8% são 

clientes novos que vão ao Friday´s há menos de 6 meses, 16% frequentam entre 

1 e 2 anos e 5 % que têm entre 6 meses e um ano de casa. Verificamos então, 

que o Friday´s vem ao longo dos anos mantendo sua clientela sempre frequente. 
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4.9 - Tipo de Comunicação com o cliente 

 

          Assim como o Friday´s e alguns restaurantes do mesmo segmento, é raro 

anunciar com frequência na mídia ( exceto o Mc Donald´s e Bob´s). Quando a 

casa faz anúncios, estes se limitam a anúncios em revistas como Veja São Paulo, 

Guia Folha e de Gastronomia. Dessa forma, observa-se índices maiores ( 61%) 

entre os clientes que receberam recomendações de amigos e parentes que 

visitaram o Friday´s e aprovaram o atendimento e qualidade da comida. A 

comunicação em letreiro, que fica em frente á loja do Friday´s também chama 

bastante atenção dos clientes, representando 27%.   

          Dessa forma verificamos que o grande gerador de clientes frequentes, são 

os bons serviços prestados pelo restaurante a seus cliente.     

          Segundo MARICATO (2001) um cliente satisfeito divulgará o restaurante 

pela chamada „propaganda boca-a-boca‟, a melhor, a mais eficiente, a menos 

dispendiosa. Se sair insatisfeito, o cliente criticará o estabelecimento, afugentando 

outros potenciais clientes, inviabilizando-o desde logo se o público-alvo for 

pequeno ou muito fechado, já que tal informação circula rapidamente. Se 

antigamente todos concordavam que o objetivo de uma empresa era dar lucro, 

hoje todos reconhecem que esse objetivo é satisfazer o cliente. O lucro será 

apenas o resultado natural desse processo.  

 

4.10 - Antecipação e solução de  problemas com cliente 

 

          O que foi possível verificar no dia a dia na política do T.G.I. Friday´s é a 

preocupação com a satisfação do cliente, e principalmente estar voltado para ele 

a qualquer momento da sua permanência dentro do restaurante. Verificamos 

também que o Friday´s é muito preocupado com o que possa atrapalhar esta 

satisfação, e seus funcionários estão treinados para solucionar qualquer tipo de 

problema com os clientes, os Gerentes estão sempre apostos para qualquer 

eventualidade. 

          Tanto o garçons, que por fazer parte do padrão de atendimento, estão 

sempre verificando a satisfação do cliente, os gerentes são instruídos a estarem 

visitando a mesa e também verificando a satisfação do cliente, tanto quanto a 
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qualidade da comida, quando do atendimento. Isso ajuda muito o restaurante a 

estar evitando e solucionando problemas em tempo hábil, pois poucos são os 

clientes que reclamam do serviço, a grande maioria não retorna ao restaurante. 

          Segundo consulta feita pelo jornal Folha de S. Paulo e Sebrae concluiu-se 

que apenas 4% dos clientes reclamam do mau atendimento, sendo que, para 

cada um que reclama, 26 outros não o fazem, e, destes, 65 a 90% não voltam. 

Para o cliente, é mais fácil trocar de restaurante do que fazer a reclamação e vê-

la atendida. Ninguém vai perder tempo se perceber que sua crítica será mal 

recebida, que não haverá providências, que não há formas ou funcionários 

preparados para dar solução. Uma pesquisa a que muitos autores se referem sem 

mencionar a origem diz que um cliente insatisfeito fala em média para quinze 

pessoas, enquanto o satisfeito fala para quatro ou cinco, e que, em cada dez 

clientes, apenas um se queixa. Também há uma quase unanimidade de que é 

cinco vezes mais caro ganhar um cliente novo do que manter um atual. 

          Verifica-se que o Friday´s procura estar cada vez mais ao lado de seu 

cliente, e é um costume da empresa pesquisas que verificam  o grau de 

satisfação do cliente, e os resultados dessas pesquisas, mostram que o 

atendimento e cordialidade do atendente, como o item de maior grau de 

satisfação, 80% classificam o atendimento como excelente, 15 % como bom e 5%  

como regular.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O atendimento ao cliente deve ser considerado o principal ponto de uma 

empresa prestadora de serviços, principalmente em um restaurante. O que o 

cliente em um restaurante procura, além da qualidade da comida e do ambiente, 

um atendimento que possa atender as suas expectativas e até mesmo superá-las. 

Através da pesquisa, foi percebido que o que faz um cliente de restaurante voltar, 

é realmente, a forma que a empresa se preocupa desde o momento em que ele 

entra no ambiente do restaurante até o momento em que possa ocorrer algum 

problema em sua visita, se o restaurante pode e se preocupa em solucionar os 

problemas, antecipando as possíveis insatisfações, pela qualidade da comida, 

verificando se a comida está de seu gosto, e se não estiver, providencia-se outro 

prato, que possa satisfazer o cliente por completo, verificando também se os 

clientes estão sendo bem atendidos, antes que  ocorra algum problema, se 

ocorrer é a prioridade naquele momento a resolução, dando total segurança ao 

cliente dentro do estabelecimento . As empresas que se preocupam com a 

satisfação do cliente, apresenta uma grande vantagem competitiva entre seus 

concorrentes. 

          A rede T.G.I. Friday´s, se tornou uma grande rede de restaurantes, no 

mundo, devido ao compromisso de estar ao lado do cliente, com um marco 

histórico em restaurante, pois está a mais de trinta anos no mercado, e a cada 

ano abrindo mais e mais restaurantes no mundo, através de uma filosofia de se 

preocupar em ser sempre melhor do que o esperado, em toda a prestação dos 

serviços ao cliente e principalmente no atendimento que é a marca registrada da 

rede.  

          O atendimento casual dining em restaurante, é um conceito novo no Brasil, 

mas que mostra uma enorme preocupação com a satisfação do cliente, através 

de um atendimento personalizado, casual  de entretenimento, voltado para o 

cliente. Dessa forma foi verificado no Friday´s de São Paulo, que realmente há 

uma cultura voltada na satisfação do cliente, com  a obsessão de atender bem 

todos os clientes que possam estar frequentando o restaurante. 

          Através desse trabalho de pesquisa, podemos considerar que o Friday´s 

São Paulo, consegue um grau de satisfação do cliente no atendimento e um 
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clientela assídua, pois consegue ao longo dos 8 anos de funcionamento, manter 

uma quantidade satisfatória de clientes por ano.  
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