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“A personalidade psicológica do líder é caracterizada por saber servir o íntimo da 

identidade dos seus clientes.” 

 

Acadêmico Professor Antonio Meneghetti, 2003. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral elaborar o planejamento estratégico e o 
planejamento operacional do Iara Café, com base na percepção do cliente. Sendo 
os objetivos específicos: elaborar uma pesquisa de satisfação do cliente, definir 
ações na oferta dos produtos já existentes e na busca de inovações para fidelizar os 
clientes, demonstrar na prática os resultados decorrentes da liderança feminina em 
projetos empresariais. Para o alcance dos objetivos propostos foram pesquisados os 
seguintes temas: histórico do Iara Café, marketing, o papel do líder e o saber servir, 
líder feminina, planejamento estratégico, planejamento operacional. A metodologia 
refere-se a um estudo de caso, através da aplicação de um questionário que foi 
respondido pelos clientes. Definiu-se a amostra segundo cálculo estatístico, 
considerando-se nível de confiança de 95%. Os dados foram tabulados utilizando-se 
o Excel. Após, com as informações coletadas e analisadas e, com a participação da 
gestora da empresa, elaborou-se o planejamento estratégico e o planejamento 
operacional. 
 
 

 
Palavras-chave: Planejamento estratégico; planejamento operacional; percepção do 
cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to elaborates an strategical planning of Iara Café, based on the 
perception of the costumer. The specific goals are: elaborate an research on 
satisfaction of the costumer, defining actions in the offer of products that already 
exists  and on the pursuit of inovations to fidelize costumers, with a pratical 
demonstration resulting of a female leadership on a business project. To reach these 
purposed goals, it was researched: history of Iara Café, marketing, the role of the 
leader and know how to server, female leadership, strategical planning, operacional 
planning. The methodoly refers to a study case, through the application of a 
questionnaire, that was answered by costumers. It has been defined the reasearch 
sample based on a statistic calculus, considering a reliability level of 95%. The data 
was charted using Microsoft Excel. And then, these informations were collected and 
analyzed with the participation of the manager of the business, and it was elaborated 
an strategical planning and operational planning. 
 
Keywords: strategical planning; operational planning; perception of the costumer.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente as empresas buscam na satisfação do cliente planejar suas estratégias. A 

satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do 

comportamento esperado pelo produto em relação às perspectivas da pessoa. 

Os clientes são a razão de ser de toda organização, e para conquistar e fidelizar esses 

clientes é necessário o aprimoramento constante dos produtos e serviços ofertados aos 

mesmos. No ambiente empresarial atual, não é suficiente ser eficaz e eficiente perante o 

mercado consumidor, é preciso desenvolver a competência competitiva como um ciclo 

virtuoso de melhoria contínua.  

Para dar efetividade e consistência na manutenção e, conquista de novos clientes é 

fundamental a utilização de uma das principais ferramentas a serviço dos gestores, que é o 

planejamento estratégico. Neste, como ponto fundamental, é definida a missão 

organizacional, que tem importância crucial para o bom andamento das atividades de uma 

empresa, pois é a norteadora das práticas desenvolvidas. É a unidade de informação, que, 

posteriormente, dá a unidade de ação. 

Com base no planejamento estratégico é elaborado o planejamento operacional, ou 

seja, das metas e objetivos de curto prazo. Este merece cada vez mais destaque, pois a 

mudança é constante no ambiente de negócios.  

Por isso, esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar o planejamento estratégico e 

o planejamento operacional do Iara Café, com base na percepção do cliente. Sendo os 

objetivos específicos, elaborar uma pesquisa de satisfação do cliente, definir ações na oferta 

dos produtos já existentes e na busca de inovações para fidelizar os clientes, demonstrar na 

prática os resultados decorrentes da liderança feminina em projetos empresariais. Para dar 

subsídios ao alcance dos objetivos propostos foram pesquisados os seguintes itens: Histórico 

do Iara Café, Marketing, Saber Servir, Líder feminina, Planejamento Estratégico e 

Planejamento Operacional. Além disso, foi realizada uma pesquisa, através de questionários, 

com os clientes da empresa que fica localizada dentro da Faculdade Antonio Meneghetti. Esta 

empresa atende várias pessoas como alunos de graduação, professores e alunos de pós-

graduação da faculdade, que responderam o mesmo. 



11 

 

Observou-se que ao realizar-se a pesquisa já começaram a ocorrer resultados práticos, 

principalmente, no que tange o planejamento operacional. Em suma, elaborou-se o 

planejamento estratégico e o planejamento operacional da empresa, sendo alcançados os 

objetivos propostos. 

1.1 Justificativa 

 

O motivo desta pesquisa é contribuir com a empresa da qual a autora é colaboradora, 

elaborando o planejamento estratégico, e através da pesquisa de satisfação do cliente, dar 

embasamento ao planejamento operacional. Essa ideia surgiu em uma conversa da autora com 

a empresária. A autora observou que apesar de ser uma empresa pequena no mercado de 

atuação é possível aprimorar o seu planejamento operacional e as suas estratégias, a partir da 

satisfação ou não de seus clientes e ao elaborar o planejamento estratégico, que este sirva de 

suporte ao planejamento operacional.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico do Iara Café 

 
No histórico do Iara Café, podemos começar descrevendo alguns passos da 

administradora Senhora Iara Franco Sperotto, até assumir o bar Iara Café. Dona de uma 

fábrica de tintas em Santa Catarina por alguns anos resolve vendê-la em 2012. Com o intuito 

de prestar uma consultoria vem ao Recanto Maestro e faz trabalhos na Originale Maison e na 

lavanderia Acquachiara. 

Ao iniciar o ano de 2013 e sem mais trabalhos para fazer decide voltar para sua cidade 

em Santa Catarina, quando no dia 12 de fevereiro de 2013, é chamada pelo Professor Antonio 

Meneghetti para assumir o Café, este localizado dentro da Faculdade Antonio Meneghetti, e 

seu público-alvo seriam os alunos de graduação. Sem entender nada sobre café, lanches, etc., 

aceita e inicia os trabalhos. 

Mas o café que existia anteriormente tinha pouco espaço para trabalhar, então a 

Senhora Iara resolve solicitar ao professor Antônio Meneghetti, a ampliação da cozinha e o 

espaço do café. Este requer um projeto para a ampliação, que deveria ser feito em três dias 

para a apresentação ao mesmo. 

Depois da apresentação o projeto é aprovado na íntegra, e tudo é modificado através 

de várias reformas. O Professor quando da sua ultima visita ao Café sempre contente com os 

resultados, e dizendo para a Senhora Iara: “avante, avante e avante...” 

A administradora do café depois de muitas visitas, cursos para aprender como fazer o 

melhor café, o melhor lanche e como realmente servir bem o cliente, diz: “Trabalhar com 

vários alunos da AMF, dando assim oportunidade de aprendizado a eles, que também trazem 

muita energia boa para o ambiente, é de todo modo muito satisfatório”. 

Podemos verificar esta mudança ocorrida no Iara Café, através das fotos abaixo: 

 



13 

 

 

Foto 1: Iara Café antes da reforma 

Fonte: Retirada pela Proprietária Iara Franco Speroto (2013). 

 

 

Foto 2: Iara Café depois da reforma 

Fonte: Retirada pela Autora (2014) 

 

2.2 Marketing 

 

Até a década de 90, os empresários se davam por satisfeitos em apenas conhecer seus 

clientes potenciais, de forma a atender seus desejos, necessidades e expectativas. Mas, 

atualmente, com a concorrência cada vez mais acirrada, os profissionais de marketing 

aprofundaram seus conhecimentos sobre os consumidores, descobrindo suas peculiaridades 

pessoais.  

De acordo com Kotler (2009), a empresa para atingir suas metas organizacionais, 

precisa ser mais eficaz do que seus concorrentes, além de associar as atividades de marketing, 

satisfazendo as necessidades e vontades de seu público-alvo. 

Diante disso, pode-se ressalvar no comparativo abaixo, os vários conceitos de autores 

sobre Marketing: 
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Lamb Jr., Hair Jr. e 

Mcdaniel (2004) 

 

São categóricos ao dizer que o marketing contribui diretamente 

com a sobrevivência, lucro e expansão da maioria das empresas. 

Marketing é um apanhado de atividades de uma empresa para 

instigar trocas. 

 

 

Yanaze (2000) 

 

Diz que ao mencionar Marketing, pensa-se como uma empresa 

pode planejar suas estratégias para colocar seus produtos ou 

serviços no mercado a fim de satisfazer as necessidades dos 

clientes. 

 

 

Anderson (1982) 

 

O elemento integrador e propulsor de todo o processo 

organizacional é o marketing. 

 

 

Hooley, Saunders, Piercy 

(2005) 

Asseveram que o trabalho de todas as pessoas dentro da 

organização, é uma atividade de marketing. E que as ações 

dessas pessoas podem ter influência nos clientes finais e na 

satisfação dos clientes. 

 

 

Lambin (2000) 

Indica que o Sistema de Marketing existe nos níveis micro e 

macro e pode-se conceber marketing sob um duplo enfoque: o 

primeiro analisa os consumidores e as organizações que as 

atendem, e no segundo o sistema de produção-distribuição que a 

empresa opera. 

 

Urdan e Urdan (2006) 

Destaca que Marketing é um sistema composto de recursos e 

processos de atividades que gestores adotam para atingirem 

resultados dentro de sua organização. 

 

Churchill Jr. e Peter (2000) 

Asseguram que todas as atividades confiadas ao processo 

gerencial de marketing objetivam criar valor ao cliente. 

Quadro 1: Conceitos de marketing. 

Fonte: Adaptado da tese de Luciano Augusto Toledo (2007). 

 

 O essencial para o marketing é criar essa relação cliente-empresa e que seja de todo 

modo satisfatório para ambas as partes, pois toda a empresa ao definir as necessidades de seus 
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clientes, precisa desenvolver táticas que possam vincular este cliente a empresa, de forma que 

os dois lados se sintam satisfeitos. 

Segundo Rosa (2013), o marketing ao ser discutido está diretamente relacionado com 

o cotidiano das pessoas. E ainda que, o marketing objetiva identificar as necessidades e 

desejos dos usuários/compradores/consumidores. 

Para o desenvolvimento de qualquer tática de sucesso, é essencial que se desenvolva a 

habilidade de monitorar e avaliar o público alvo. A visão guiada para o marketing significa 

que ao compreender os desejos de seus clientes a organização deve criar uma filosofia voltada 

para atender o seu público-alvo (CHURCHILL, 2000). 

Para Nickles e Wood (1999), marketing é um procedimento para constituir e manter 

relações de troca reciprocamente favoráveis aos clientes e a outros grupos de interesse. Etzel, 

Walker e Stanton (2001) dizem que o marketing tem como essência a transação ou a troca de 

mercadorias entre unidades sociais (empresa/cliente), e que neste sentido o marketing deve 

incidir de atividades voltadas para que essa troca atenda as necessidades e desejos humanos. 

Segundo Meneghetti (2009), para satisfazer e antecipar as exigências do cliente de 

maneira lucrativa, pelo marketing, é necessário perceber os dois centros de atenção: as 

exigências do cliente e a geração de lucro. 

Ainda segundo Meneghetti (2009), a relação entre fornecedor e aquele que desfruta do 

serviço, evolui através de seis caminhos: 

1. Identificar as necessidades dos clientes existentes e possíveis; 

2. Definir a melhor estratégia de produto; 

3. Assegurar uma dinâmica distribuição do produto; 

4. Informar os clientes da existência do produto e convencer a comprar; 

5. Determinar o preço pelo qual o produto deverá ser vendido; 

6. Garantir que o serviço pós-venda tenha uma qualidade apropriada. 

Estes seis pontos citados acima, constituem um holístico circular, pois cada um deles é 

ligado e condicionado pelos outros, criando esta relação. Podem ajudar na análise, no plano de 

ação e na comunicação com quem colabora com o business. 

O objetivo básico do marketing é sustentar a ligação entre a organização e seus 

clientes, consumidores, usuários e público-alvo. Portanto, toda essa ligação deve estar 

relacionada com o saber servir o cliente, pois o cliente bem atendido, servido, trará a empresa 

novos clientes, além de sua fidelização a mesma.  
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2.3 O papel do líder e o saber servir 

 

Saber para Ferreira (2008), significa ter conhecimento, informação, ter meios ou 

capacidade para conseguir, indagar, informar-se, ter sabedoria, etc. 

No atual mercado de trabalho, notamos cada vez mais que a satisfação do cliente em 

ser bem servido é um item de grande importância para definir a compra de um produto ou de 

um serviço. Ao ser atendido o cliente deve sentir-se especial. Ao líder cabe o papel de 

propiciar a unidade de ação organizacional, esta com foco em encantar o cliente. Líder 

significa conduzir a rota, e vem do verbo “leading”, é aquele que sabe servir, sabe fazer 

laborar a harmonia entre os operantes do todo empresarial.  “O verdadeiro líder é o momento 

providencial do espírito no mundo, como mão de auxílio para muitos” (MENEGHETTI, 

2008, p.21). “É uma pessoa que, estabelecido um escopo, busca e cria o meio e as pessoas 

funcionais ao escopo” (MENEGHETTI, 2008, p.22). 

Para Meneghetti (2003), a presença psicológica do líder é caracterizada por saber 

servir o íntimo da identidade de seus clientes, ou seja, o líder da organização deve saber servir 

seu cliente da melhor maneira possível, atendendo suas necessidades, desejos e demandas. 

Segundo Barbieri (2013), o saber servir está diretamente ligado á fisiognômica, que 

significa saber conhecer o próprio corpo, com relação a imagem pessoal, aparência e 

comportamentos (MORO, 2013). Conhecer bem o produto, ter o cuidado necessário para que 

este seja apresentado ao cliente da melhor maneira, além de estar bem exposto para servir o 

cliente, são elementos importantíssimos para um bom atendimento. 

Meneghetti (2012) compreende a imagem como um modo de influência mútua pela 

qual se explicita uma força, neste caso um resultado. Por isso, quem tem a posse da imagem 

tem o domínio do real. Para um líder, passar uma boa imagem para colaboradores e clientes é 

de tal maneira essencial, pois serve talvez de inspiração ou demonstra autoridade diante de 

todos. 

Os verdadeiros líderes sabem servir com humildade e tem a consciência que o servir 

faz parte de seu trabalho, e que ao bem servir os clientes, estes devem se sentir valorizados, 

respeitados e exclusivos. 

Meneghetti (2008) complementa articulando que o líder que comanda é o que sabe 

servir mais e melhor do que os outros. E que esse líder ao definir um planejamento estratégico 

dentro da sua organização precisa articular estratégias de como servir bem o cliente, o 

fornecedor, entre outros. Por isso, uma liderança feminina que sabe implantar e desenvolver 
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bem estas ações dentro de uma empresa, pode se considerar uma líder que faz, e sabe fazer, 

um líder de sucesso. 

 

2.3.1 Líder feminina 

 

 Segundo Schuch (2013), a líder feminina que se realiza, é a confirmação de que é 

possível vencer. Ainda segundo ela, se a mulher consegue ter consciência do próprio 

potencial, é capaz de conhecer a si mesma e, também os outros que estão ao seu redor. 

 Para Meneghetti (2013), o líder é a pessoa que atua para ser recurso para muitos, não 

age exclusivamente para si mesmo, tem uma habilidade exclusiva. Uma mulher como líder de 

uma organização deve planejar a sua trajetória existencial, precisa estar pronta, viva 

pertencente a si mesma e ter o seu projeto alinhado dentro de si. 

 Esta líder feminina necessita de uma inteligência ordenada, ou seja, deve ter uma 

harmonia no modo de falar, de se vestir, de impostar o corpo, as mãos, os olhos, os cabelos. 

Ela precisa reunir um feixe de potencial, fazer as coisas acontecer, para ser ela mesma um 

resultado histórico, ser onipresente, filha de si mesma, ser venerada pelo mundo masculino 

inteligente (MENEGHETTI, 2013). 

 Neste sentido, o líder deve amar o seu escopo, o seu negócio. È de grande importância 

a maneira como o líder planeja e faz as suas estratégias. O líder, portanto, para comandar 

precisa saber servir e ser consciente que as pessoas têm valor. E, que toda a organização 

precisa de um planejamento estratégico, realizado pelas lideranças, com o objetivo de traçar 

metas para obtenção de melhores resultados a longo prazo.  

  

2.4  Planejamento Estratégico 

 

Atualmente se fala muito em Planejamento Estratégico nas organizações. De modo 

geral, ainda se pode encontrar uma série de explicações em relação a esta ferramenta da 

administração. O Planejamento Estratégico, que se tornou o foco de atenção do alto comando 

das empresas, volta-se para os conceitos positivos que uma empresa poderá tomar para 

encarar ameaças e aplicar as oportunidades encontradas em seu ambiente. Ao implantar o 

planejamento estratégico em uma empresa é fundamental conhecer a cultura organizacional e 

o direcionamento do referido planejamento. Para compreender a maneira otimal de tornar essa 
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ferramenta eficiente e eficaz no alcance de resultados, faz-se necessário conhecer as Escolas 

do Planejamento Estratégico.   

Na visão de Chiavenato (2009), as Escolas do Planejamento Estratégico são definidas 

da seguinte maneira: 

 Escola do Planejamento: Esta escola compõe uma hierarquia de planos conjugados 

entre si, ou seja, desdobra planejamento estratégico em planos táticos e cada um 

desses em operacionais. 

 Escola do design: O processo de formação estratégica funciona como ajuste e 

compatibilização e dos pontos fracos e fortes da empresa e das ameaças e 

oportunidades. 

 Escola do posicionamento: Segundo essa escola busca-se uma melhor definição do 

posicionamento estratégico diante do ambiente externo, que deve ser conhecido e 

analisado. 

 Escola do empreendedorismo: A formulação estratégica dessa escola é tratada como 

um processo visionário, pois a visão da organização é um processo mental da 

estratégica que existe na cabeça do líder, ou seja, os aspectos subjetivos como a 

intuição, julgamento, experiências, e sabedoria do líder.  

 Escola cognitiva: A estratégia é tratada como um processo mental, o planejamento 

estratégico é considerado um processo intelectual em função de como o fato ambiental 

é percebido.  

 Escola do aprendizado: O foco principal desta escola é a gestão progressiva das 

mudanças, ou seja, a formulação estratégica é um procedimento de aprendizagem e 

construção da pessoa em si como de todas juntas. 

 Escola do poder: O planejamento estratégico é um processo de caráter politico, com o 

poder sendo questionado internamente na organização, envolvendo barganha, 

persuasão e negociação. 

 Escola da cultura: Esta escola considera a cultura como empecilho das mudanças 

estratégicas mais significativas da organização. 

 Escola do ambiente: A escola do ambiente diz que a estratégia, é um elemento pelo 

qual a organização se move dentro de seu ambiente em graus de liberdade possíveis e 

em função das demandas do meio ambiente. 
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 Escola da configuração: Segundo esta escola o planejamento estratégico é um 

processo de conformação da organização para cada tipo de circunstância ambiental no 

sentido de articular e integrar as suas diferentes partes. 

Para Chiavenato (2009) o planejamento estratégico é um método de formular e 

executar estratégias organizacionais para buscar a inserção da organização e sua missão no 

espaço onde ela atua e tem como produto o plano para a ação. 

O processo de elaborar a estratégia, compreender a tomada de decisões sobre produtos 

e serviços que pretende oferecer e mercados e clientes que pretende atingir, é o processo de 

planejar estrategicamente. Este processo consiste em estruturar e explicar a visão dos 

caminhos e objetivos que a organização deve seguir e alcançar, (MAXIMIANO, 2008). 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) citam que, apesar da maioria dos estudiosos 

considerarem a estratégia como um plano, um olhar para o futuro, a mesma também deve ser 

considerada como um padrão, ou seja, consistência em comportamento ao longo do tempo. 

 Já para Oliveira (2010), o planejamento estratégico está ligado a providências a serem 

tomadas pela alta administração para que o futuro tenda a ser diferente do passado. E ainda 

que o planejamento estratégico é um processo contínuo, um exercício mental que todos da 

empresa devem estar envolvidos, independente da vontade do chefe. 

As incertezas ocasionadas pelo ambiente competitivo no qual as organizações estão 

inseridas atualmente geram a necessidade de prepará-las para o futuro, a fim de permitir a 

criação de valor. Para isso, é imprescindível a previsão e projeção do rumo a ser seguido, 

considerando a longevidade da organização (VALDÉS, 2003).  A ferramenta mais adequada 

para definir o rumo da organização é o planejamento estratégico. 

O processo de planejamento estratégico é aplicado na totalidade da organização, como 

em todas as suas partes: produção, marketing, recursos humanos, entre outras. As formas de 

colocar esse processo em prática são chamadas de estratégias. Essas estratégias são os 

caminhos que uma organização assegura para alcançar seu desempenho e sua sobrevivência, 

(MAXIMIANO, 2009). 

Para implantação do planejamento estratégico em uma organização são necessárias 

algumas definições e avaliações, tais como: definição do negócio, missão, visão, valores, 

análise ambiental interna e externa (matriz FOFA), objetivos e metas.  

Compreende-se por negócio as ligações comuns que dão conexão, e uma atitude 

específica da empresa que, ao mesmo tempo, cria uma linha em torno de suas pretensões de 

ampliação e diversificação (OLIVEIRA, 2010). 
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Segundo Oliveira (2010), a missão da empresa é sua razão de ser. Corresponde ao 

“porque a empresa existe” e “quem a empresa quer atender com seus produtos e serviços”.  

Para Albuquerque (2004), a visão da empresa é a compilação dos seus desejos a 

respeito do seu futuro. Já para Costa (2007) a visão é como a empresa se enxerga, a forma 

como ela gostaria de ser vista. 

Os valores da empresa podem ser compreendidos como as atitudes da empresa diante 

dos clientes, fornecedores, sociedade, etc.(HERRERA, 2007). Para Oliveira (2010, p. 67) ”os 

valores representam o conjunto de princípios e crenças fundamentais de uma empresa, bem 

como fornecem sustentação para todas as principais decisões.” 

A análise do ambiente é o método de identificar a matriz SWOT (forças, ameaças, 

fraquezas e oportunidades) da organização. Para Chiavenato (2007) a análise ambiental deve 

ser constante, ou seja, a empresa deve aproveitar as oportunidades, e evitar as ameaças, 

explorar seus pontos fortes (forças) e deixar de lado as fraquezas. 

Análise interna Análise externa 

Pontos Fortes- propicia condição adequada á 

organização. 

Oportunidades- podem criar condições favoráveis 

para a organização, desde que a mesma tenha 

empenho em usufruí-la. 

Pontos Fracos- provoca situação desfavorável á 

organização. 

Ameaças- criam condições desfavoráveis para a 

organização. 

Quadro 2: Análise ambiental 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Os objetivos de uma organização são desejos sonhados, uma expectativa que se almeja 

alcançar, é um alvo posterior que se quer atingir. Neste caso, as organizações existem para 

alcançar vários escopos. 

Considerando-se que o escopo principal é satisfazer as necessidades do cliente, a visão 

organizacional voltada para o mercado, sem clientes não há a possibilidade de existir a 

organização. Nesta perspectiva, cita-se o modelo de orientação para o mercado de Day (2001, 

pg.20). 
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Ainda na abordagem do cliente como principal ator para o desenvolvimento 

organizacional, vale ressaltar a inteligência de mercado, que envolver além do conhecimento 

das necessidades e preferências dos clientes, uma análise dos fatores exógenos que as 

influenciam como é o caso das regulações governamentais, da tecnologia, dos competidores e 

de outras forças ambientais. A geração de inteligência inclui pesquisas com consumidores e 

mecanismos complementares, como reuniões e discussões com clientes e parceiros e análise 

de relatórios de vendas (DIDONET, 2007). 

A meta trata do efeito final a ser obtida, uma conclusão exata e quantitativa aspirada 

pelo gestor, e que para atingi-la, ele deverá se mostrar preparado para realizar um esforço. A 

meta engloba a quantificação desse fim, segundo (GASPARETTO, 2013). 

Portanto, o planejamento estratégico de forma isolada, é insuficiente, pois ao 

estabelecer objetivos de longo prazo, bem como seu alcance, resulta em uma situação 

indistinta, afinal não existem ações mais imediatas que operacionalizem o planejamento 

estratégico. A falta desses aspectos é suprida pela implantação e desenvolvimento do 

planejamento operacional.   

  

2.4.1 Planejamento Operacional 

 

 Para Oliveira (2010), o planejamento operacional é a formalização dos processos de 

desenvolvimento e implantação de resultados a serem alcançados pelas áreas funcionais da 

organização. Cada planejamento operacional deve conter com detalhes: recursos necessários 

para implantação e desenvolvimento; métodos básicos a serem seguidos; resultados finais 

aguardados; tempos determinados; responsáveis por executar e implantar. 

Figura1: Modelo de orientação para o mercado de Day 

Fonte: Day (2001, p.20). 
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 Todo planejamento operacional deve ser projetado em curto prazo, pois as mudanças 

ocorridas na organização são constantes e continuas. Cada planejamento operacional deve 

conter objetivos claros e dinâmicos, e seus gerentes devem compreendê-los para conseguir 

transmitir a parte operacional da empresa. Ou seja, todo planejamento operacional é 

considerado como a tomada de decisão de curto prazo feita normalmente em horas, dias ou 

semanas. 

 No plano operacional, estão todos os colaboradores que estão em relação direta com as 

atividades da “ponta” (contato com clientes e fornecedores) e de apoio da organização e que 

não tomem decisões estratégicas. Todos os assistentes técnicos envolvidos na execução dos 

processos da empresa fazem parte deste nível. Nenhuma tática será vista na prática se não 

modificar-se da forma com que os técnicos imaginam e destacam seus trabalhos. Será preciso, 

então, que eles executem de forma eficiente e eficaz os processos, sub-processos e atividades 

que foram projetados nos níveis estratégico e tático. 

Nesta etapa do planejamento é implantado o plano de ação da empresa definido 

anteriormente no nível tático, com base nos recursos humanos, financeiros, e físicos 

disponíveis, no sentido de alcançar o melhor custo/ beneficio disponível para a organização 

(CARMO; PONTES, 1999). 

Assim, pode-se observar que no planejamento operacional as táticas são desdobradas 

em ações, através de passos com a finalidade de execução do plano de ação, para garantir que 

a organização alcance suas metas propostas.  

A figura abaixo demonstra os três níveis de planejamento, considerando-se que o 

referido trabalho abordou, especificamente, os níveis estratégico e operacional, alinhados com 

o objetivo geral e específicos delineados. 
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O planejamento operacional, com qualidade de curto prazo, é o detalhamento do 

planejamento estratégico. Ele deve pensar as políticas, diretrizes e metas que irão viabilizar os 

escopos da organização (Lobato, 1997). 

Para Chiavenato (2007), o planejamento operacional se atenta com “o que fazer” e 

com “o como fazer”, no nível em que os trabalhos são executados. Os planos operacionais 

estão voltados para a eficiência, pois a eficácia é problema expedido pelos níveis 

institucionais da empresa.  

O planejamento operacional pode ser classificado em quatro tipos, ainda segundo 

Chiavenato (2007): 

 Procedimentos: Relacionados aos métodos utilizados nos processos 

(fluxogramas). 

 Orçamentos: Tem relação com o dinheiro da organização (fluxo de caixa). 

 Programas: Planos conexos com o tempo (cronogramas). 

 Regulamentos: Relacionados com os comportamentos. 

Segundo Maximiano (2007), os riscos de um planejamento operacional devem ser 

verificados para possibilitar que o planejamento das ações reduza sua ocorrência e diminuam 

suas consequências. O processo de planejamento operacional é uma cadeia de meios e fins, 

que se conduz para a concretização de resultados.  

 

Figura 2: Estrutura organizacional da UNInf. 

Fonte: Dib, Oliveira & Soares, 2003, p.31. 
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3 METODOLOGIA 
 

Este trabalho é um estudo prático, podendo ser conceituado como um estudo de caso. 

Esta pesquisa pode ser considerada do tipo qualitativo-quantitativo, pois se refere á uma 

análise da satisfação de clientes, com objetivo de elaborar o planejamento estratégico e 

planejamento operacional do Iara Café. 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso é um procedimento de pesquisa que responde a 

perguntas do tipo “como” e “por que”. Para Gil (2010), o estudo de caso é uma modalidade de 

análise amplamente usada nas ciências sociais. 

Ainda para Portela (2004), a pesquisa qualitativa-quantitativa é a melhor forma de se 

pesquisar, pois para fazer uma análise de dados autêntica é necessário o uso de dados 

estatísticos e outros dados quantitativos, ou seja, uma integração entre estes dois tipos de 

dados pode trazer uma melhor compreensão do problema proposto e dos resultados que serão 

obtidos.  

A pesquisa foi realizada através de um questionário, para alunos de graduação, 

professores, corpo técnico - administrativo e alunos de pós-graduação e especialização da 

Faculdade Antonio Meneghetti. O tamanho da amostra foi definido considerando o tamanho 

da população de estudantes da Graduação (N1 = 267 alunos) e da Pós-graduação (N2 = 100 

alunos) e um erro amostral igual a 8%, para o nível de confiança de 95%. A equação de 

determinação do tamanho da amostra segundo Bruni (2010) é:  

 
   1Nxep1xpxZ

p1xpxNxZ
n

22

2






 

onde: 

n - tamanho da amostra calculada 

N- tamanho da população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

 Substituindo-se os valores, obteve-se: 
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 Assim, o tamanho da amostra determinado foi igual a 107, sendo que a seleção dos 

respondentes foi feita empregando amostragem aleatória. 

O tamanho da amostra determinado foi igual a 107 elementos. Ressalta-se que devido 

ao tempo disponível para a coleta de informações, foram obtidos 100 questionários 

respondidos, representando 93,46% do total da amostra estabelecida. 

Para Cervo, Bervian e Silva (2007), questionário é um meio de obter respostas ás 

questões por um procedimento que o próprio informante completa.  Este questionário foi 

entregue diretamente ao respondente pelo aplicador. Ainda para maior confiabilidade foi 

exposto ao respondente a natureza impessoal do questionário, ou seja, o anonimato na hora de 

responder o mesmo. Neste questionário foram criadas perguntas fechadas e abertas. 

 Os dados coletados foram tabulados, examinados, analisados, classificados em tabelas, 

e expostos em gráficos de percentuais. Todos estes dados foram lançados no Microsoft Excel, 

que ira auxiliar na tabulação dos mesmos. 

Todas as pesquisas que envolvem seres humanos devem observar os critérios éticos 

estabelecidos pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este trabalho constará 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que é uma proteção legal e moral do 

pesquisador e do pesquisado, visto ambos estarem adquirindo responsabilidades.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Como base para elaboração do planejamento estratégico e o planejamento operacional 

do Iara Café, foi aplicado um questionário para 100 pessoas que frequentam o Café, dentre 

eles alunos de graduação, pós-graduação e MBA, corpo técnico da Faculdade Antônio 

Meneghetti, e professores. Foram questionados vários itens, dos quais podemos observar as 

respostas nos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1: Quanto a atividade dos entrevistados 

 

 

 

Verifica-se que em relação a atividade dos entrevistados, 74% tem sua função 

relacionada a Graduação e 26% aos alunos de MBA e Especialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

Atividade  

Graduação MBA e Especialização



27 

 

 

Gráfico 2: Estética do ambiente 

 

 

 

Ao questionarmos os entrevistados sobre a estética do Iara Café, 55% dizem que é 

excelente, 38% muito boa, e 7% que a estética é boa. Pode-se concluir que o Iara Café esta 

bem estruturado quanto seu ambiente local. 

 

Gráfico 3: Atendimento do Iara Café 

 

 

55% 

38% 

7% 

0% 0% 

0% 

Estética do ambiente 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente

39% 

41% 

17% 

2% 1% 

Atendimento 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente
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A pesquisa mostra que em relação ao atendimento 41% dos entrevistados diz que o 

atendimento é muito bom, já 39% que é excelente, 17% que é bom, 2% regular e 1% 

insuficiente. 

 

Gráfico 4: Alimentos ofertados 

 

 

 

Dos entrevistados, 34% consideram os alimentos ofertados muito bom, 30% bom, 

29% excelente, 5% consideram regular, 1% insuficiente e 1% não respondeu. 

 

Gráfico 5: As bebidas oferecidas pelo Iara Café 

 

 

29% 

34% 

30% 

5% 

1% 1% 

Alimentos ofertados 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente Não respondeu

41% 

38% 

17% 

3% 

0% 

1% 

Bebidas 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente Não respondeu
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Quanto as bebidas, 41% respondeu que são excelentes, 38% muito boas, 17% boas, 

3% regular, e 1% não respondeu ao ser questionado. 

 

Gráfico 6: Aos cafés ofertados 

 

 

 

Sobre os cafés, 60% dos entrevistados acham excelente, 34% muito bom, 3% bom, 2% 

regular e 1% não responderam.  

Gráfico 7: Coffee oferecido ao MBA e Especialização 

 

 

60% 

34% 

3% 2% 

0% 

1% 

Cafés 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente Não respondeu

73% 

11% 

4% 

0% 0% 

12% 

Coffee 

Excelente Muito bom Bom Regular Insuficiente Não respondeu
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Os entrevistados ao serem questionados sobre o coffee servido pelo Iara Café, 73% 

acham excelente, 12% não responderam e 11% acham muito bom. 

 

Gráfico 8: Preferência para ser servido aos sábados 

 

 

 

Ao questionarmos sobre a preferência de alimentos para ser servido aos sábados, 25% 

decidiu pão de queijo, sanduíche e croissant; 23% pão de queijo, sanduíche e pizza; 17% pão 

de queijo, sanduíche e folhado, 13% somente pão de queijo e sanduíche, 11% outras opções e 

11% não responderam. 
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Preferência aos sábados 

Pao queijo, sanduíche e folhado Pão de queijo, sanduíche e pizza
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Gráfico 9: Outras sugestões para o sábado 

 

 

 

Os entrevistados que escolheram outra opção, 61% prefere que seja servido aos 

sábados salada de fruta, 15% pão de batata, 8% empada de frango, 8% xis e pastel frito e 8% 

cachorro quente. 

 

Gráfico 10: Alimentos sugeridos para ser oferecido pelo Iara Café. 

 

 

 

Relacionado a questão de alimentos sugeridos, 46% não respondeu, 20% dos 

entrevistados sugeriu comida ( janta a noite para graduação e almoço no sábado para MBA e 

61% 15% 

8% 

8% 
8% 

Sugestões para os sábados 

Salada de frutas Pão de batata Empada de frango

Xis, pastel frito Cachorro quente

10% 

11% 

20% 

13% 

46% 

Alimentos sugeridos 

Frituras Lanches Naturais Comida Doces Não respondeu
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Especialização), 13% doces ( sobremesas, sorvetes, torta de bolacha, etc.), 11% lanches 

naturais ( sucos verdes, sanduíches naturais, saladas) e 10% frituras ( risólis, pastéis fritos, 

batata frita, etc.). 

 

Gráfico 11: Sugestões para aprimorar o Iara Café 

 

 

 

Quando questionados sobre suas sugestões para o Iara Café, 76% não respondeu, 8% 

sugeriu diminuir os preço dos produtos, 7% agilizar o atendimento no caixa, 5% maior 

variedade de alimentos ( alimentos mais reforçados e mais variados) e 4% o atendimento no 

balcão ( mais colaboradores, e mais agilidade). 

 

 Após tabulação e análise dos dados referentes aos 100 questionários respondidos, 

iniciou-se minuciosa elaboração e apreciação dos resultados. Diante do exposto foi elaborado 

o planejamento estratégico e operacional, apresentados na sequencia. 
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4.1 Planejamento Estratégico e planejamento operacional 

 

Negócio  

O bar Iara Café, é uma empresa do ramo alimentício, voltada para atender alunos de 

graduação, MBA e especialização, colaboradores, professores e visitantes da Faculdade 

Antônio Menghetti. Seu principal diferencial é oferecer produtos naturais e de excelente 

qualidade. O bar Iara Café se destaca na maneira aconchegante de atender e servir seus 

clientes. A empresa localiza-se dentro da Faculdade Antônio Meneghetti, Recanto Maestro, 

Restinga Sêca.  

 

Missão 

Servir produtos diferenciados e de ótima qualidade, com respeito ás pessoas e ao 

ambiente, e sempre contribuindo para o bem estar da sociedade. 

 

Visão 

O bar Iara Café deseja ser considerado como a melhor cafeteria da região, oferecendo 

uma nutrição de qualidade aos seus clientes. 

 

Valores 

- Seriedade; 

- Trabalho em equipe; 

- Ética; 

- Responsabilidade; 

- Excelência; 

- Qualidade; 

- Cortesia; 

- Honestidade. 

 

 

Análise do ambiente 

 

Matriz FOFA 
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Forças: 

 Produtos diferenciados como sem glúten, sem lactose, com ingredientes bem naturais 

e caseiros adquiridos na região; 

 Equipe jovem e flexível; 

 Boa comunicação interna, bons relacionamentos com fornecedores;  

 Produtos de excelente qualidade; 

 Ótimos coffe breaks; 

 Clientes potenciais e fiéis. 

Ameaças: 

 Alto valor de impostos; 

 Concorrentes ( Pizzaria, Pousada Recanto e Hotel Capo Zorial). 

 

Oportunidades: 

 Possibilidade de aumentar parcerias; 

 Servir coffes em outros ambientes, com a possibilidade de mostrar a empresários o 

trabalho disponibilizado pelo Iara Café.  

 

Fraquezas: 

 Vendas á prazo para alguns clientes; 

 Espaço físico insuficiente para atender a demanda; 

 Demora no atendimento do caixa pela baixa quantidade de computadores; 

 Pouca opção de fornecedores. 

 

Estratégias de longo prazo 

 

Oferecer jantares mais requintados no período da noite; 

Expandir o Iara Café, como a área de atendimento, cozinha e espaço para os clientes. 

Mapear todos os processos e aprimorá-los, visando à eficiência dos mesmos. 
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Planos de curto prazo 

 

Propiciar um atendimento de alto padrão; 

Aumentar a gama de clientes fidelizados; 

Aumentar o faturamento; 

Fazer promoções de alguns produtos para clientes que frequentam o bar diariamente; 

Promover algumas noites temáticas no bar com música ao vivo, e alimentos relacionados; 

Ouvir sugestões dos próprios compradores sobre o que servir; 

Aos sábados colocar no balcão apenas o que foi escolhido pelos clientes e o suficiente para 

que não se tenha desperdícios; 

Reaproveitar tudo o que for possível ao preparar os lanches ou pratos; 

Preparar alimentos com baixo custo de produção e alta porcentagem de lucro. 

 

 

Metas 

 

Incluir 5 (cinco) novos itens no cardápio por ano; 

Oferecer cursos de capacitação aos colaboradores, anualmente; 

Aprimorar a estética do ambiente no prazo de um ano; 

Disponibilizar uniformes para todos os colaboradores, 1º semestre/2015; 

Contratar mais dois atendentes para o período noturno; 

Fazer cadastro de 100% dos clientes no prazo de um ano; 

Contratar uma cozinheira ou auxiliar de cozinha para poder proporcionar pratos elaborados e 

diferenciados, 2º semestre/2015; 

Reduzir os custos em 30%, no prazo de um ano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O referido trabalho alcançou os objetivos propostos, principalmente, o objetivo geral 

que foi elaborar o planejamento estratégico e o planejamento operacional do Iara Café, com 

base na percepção do cliente. Também atendeu aos objetivos específicos ao: elaborar uma 

pesquisa de satisfação do cliente, definir ações na oferta dos produtos já existentes e na busca 

de inovações para fidelizar os clientes, demonstrar na prática os resultados decorrentes da 

liderança feminina em projetos empresariais.  

A elaboração do planejamento estratégico e do planejamento operacional demonstrou 

a aplicação prática dos conteúdos abordados no decorrer do curso de bacharelado em 

Administração, o que justificou também sua realização e importância para a acadêmica, para o 

curso e para a gestora.  

Esse processo ampliou a percepção da pesquisadora sobre o tema, bem como a visão 

da empreendedora sobre o seu negócio. Todas as respostas do questionário aplicado foram 

minuciosamente avaliadas e consideradas na elaboração das atividades práticas para a 

empresa. Percebeu-se que no decorrer da realização da pesquisa, já foram ocorrendo 

mudanças significativas no ambiente empresarial.  

Estas mudanças ocorreram porque a gestora tem uma capacidade aguçada de ouvir 

seus colaboradores, seus clientes, fornecedores, entre outros, pois o essencial para a 

empresaria é o saber servir o cliente, ou seja, servindo com maestria cada cliente que 

frequente o ambiente do Iara Café. 

Observou-se também que este trabalho foi de grande valia para auxiliar no 

aprimoramento do processo de gestão da empresa estudada e serviu como subsídio para 

futuras ampliações da mesma. Sugere-se que a empresa aplique o questionário para avaliar a 

satisfação do cliente com periodicidade de um ano. Percebe-se como uma ótima ferramenta 

para a melhoria contínua e a sustentabilidade da organização. 
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APÊNDICES 
 

Questionário de satisfação dos clientes. 

 

 

Prezado cliente do Iara Café, solicitamos sua gentil colaboração ao responder este 

questionário. O mesmo tem como objetivo principal a realização do trabalho de conclusão de 

curso do bacharelado em administração da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). 

Considerando que a formação oferecida por nossa instituição tem caráter bastante prático - o 

saber fazer, certamente esta pesquisa contribuirá para que os clientes do Iara Café sejam 

atendidos com ainda mais primor e excelência. 

 

1-Sua atividade esta relacionada com: 

(  )Graduação 

(  )MBA ou Especialização 

 

Legenda para respostas: 

 

5- excelente  4- muito bom  3- bom   2- regular  1- insuficiente 

 

2- Como você classifica a estética do ambiente: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 

 

3- Como você classifica o atendimento: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 

 

3- Em relação aos alimentos ofertados, você os classifica como: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 

 

4- Em relação as bebidas, exceto café, como você as classifica: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 

 

5- Em relação aos cafés, como você os classifica: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 

 

6- Se aluno MBA, como você classifica o coffee ofertado: 

(   ) 5   (   ) 4   (   ) 3  (   ) 2   (   ) 1 
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7- Dentre as opções apresentadas, qual seria sua preferencia para ser servido aos sábados: 

(    ) pão de queijo, sanduíche e folhado 

(    ) pão de queijo, sanduíche e pizza 

(    ) pão de queijo, sanduíche e croissant 

(    ) somente pão de queijo e sanduiche 

(    ) outra opção. 

Se escolheu outra opção, por favor, sugira outro cardápio: ......................... 

 

 

 

 

9- Há algum alimento, bebida, café, que você gostaria que o Iara Café oferecesse? 

Qual/ Quais: 

 

 

 

Espaço para sugestões 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico e Operacional 

 

 

Negócio  

O bar Iara Café, é uma empresa do ramo alimentício, voltada para atender alunos de 

graduação, MBA e especialização, colaboradores, professores e visitantes da Faculdade 

Antônio Menghetti. Seu principal diferencial é oferecer produtos naturais e de excelente 

qualidade. O bar Iara Café se destaca na maneira aconchegante de atender e servir seus 

clientes. A empresa localiza-se dentro da Faculdade Antônio Meneghetti, Recanto Maestro, 

Restinga Sêca.  

 

Missão 

Servir produtos diferenciados e de ótima qualidade, com respeito ás pessoas e ao 

ambiente, e sempre contribuindo para o bem estar da sociedade. 

 

Visão 

O bar Iara Café deseja ser considerado como a melhor cafeteria da região, oferecendo 

uma nutrição de qualidade aos seus clientes. 

 

Valores 

- Seriedade; 
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- Trabalho em equipe; 

- Ética; 

- Responsabilidade; 

- Excelência; 

- Qualidade; 

- Cortesia; 

- Honestidade. 

 

 

Análise do ambiente 

 

Matriz FOFA 

 

Forças: 

 Produtos diferenciados como sem glúten, sem lactose, com ingredientes bem naturais 

e caseiros adquiridos na região; 

 Equipe jovem e flexível; 

 Boa comunicação interna, bons relacionamentos com fornecedores;  

 Produtos de excelente qualidade; 

 Ótimos coffe breaks; 

 Clientes potenciais e fiéis. 

Ameaças: 

 Alto valor de impostos; 

 Concorrentes ( Pizzaria, Pousada Recanto e Hotel Capo Zorial). 

 

Oportunidades: 

 Possibilidade de aumentar parcerias; 

 Servir coffes em outros ambientes, com a possibilidade de mostrar a empresários o 

trabalho disponibilizado pelo Iara Café.  

 

Fraquezas: 

 Vendas á prazo para alguns clientes; 

 Espaço físico insuficiente para atender a demanda; 
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 Demora no atendimento do caixa pela baixa quantidade de computadores; 

 Pouca opção de fornecedores. 

 

Estratégias de longo prazo 

 

Oferecer jantares mais requintados no período da noite; 

Expandir o Iara Café, como a área de atendimento, cozinha e espaço para os clientes. 

Mapear todos os processos e aprimorá-los, visando à eficiência dos mesmos. 

 

 

 

 

 

Planos de curto prazo 

 

Propiciar um atendimento de alto padrão; 

Aumentar a gama de clientes fidelizados; 

Aumentar o faturamento; 

Fazer promoções de alguns produtos para clientes que frequentam o bar diariamente; 

Promover algumas noites temáticas no bar com música ao vivo, e alimentos relacionados; 

Ouvir sugestões dos próprios compradores sobre o que servir; 

Aos sábados colocar no balcão apenas o que foi escolhido pelos clientes e o suficiente para 

que não se tenha desperdícios; 

Reaproveitar tudo o que for possível ao preparar os lanches ou pratos; 

Preparar alimentos com baixo custo de produção e alta porcentagem de lucro. 

 

 

Metas 

 

Incluir 5 (cinco) novos itens no cardápio por ano; 

Oferecer cursos de capacitação aos colaboradores, anualmente; 

Aprimorar a estética do ambiente no prazo de um ano; 

Disponibilizar uniformes para todos os colaboradores, 1º semestre/2015; 

Contratar mais dois atendentes para o período noturno; 
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Fazer cadastro de 100% dos clientes no prazo de um ano; 

Contratar uma cozinheira ou auxiliar de cozinha para poder proporcionar pratos elaborados e 

diferenciados, 2º semestre/2015; 

Reduzir os custos em 30%, no prazo de um ano. 
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ANEXOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui 

informado, a respeito do objetivo geral da pesquisa intitulada Planejamento estratégico: a 

ação com foco na percepção do cliente, que é o de Elaborar o planejamento estratégico e 

operacional do Iara Café, através da percepção do cliente. Fui igualmente informado que 

minha participação nesta pesquisa será realizada por meio de respostas a um questionário. 

Estou também ciente: 

 

 De que existem 02 pesquisadores responsáveis por esta investigação: Daniela Limana 

Crestani, aluno da AMF, e Josele Nara Delazeri de Oliveira, professora da AMF; 

 De que será garantido o direito de sigilo de meu nome e/ou de meu(s) dependente(s) e 

colaboradores, sendo que em nenhum momento, nem em materiais publicados ou na 

apresentação oral desta pesquisa, tais identidades serão reveladas, se assim eu desejar; 

 De que não existe nenhum risco potencial para mim e/ou dependente(s) e 

colaboradores; 

 A pesquisa não apresenta riscos físicos, morais ou qualquer tipo de constrangimento; 

 De que se eu tiver alguma dúvida em relação ao estudo, como questões de 

procedimentos, riscos, benefícios ou qualquer pergunta, eu tenho direito de obter 

respostas; 

 De que não há obrigatoriedade de participar desta investigação e mesmo depois de 

iniciada posso desistir sem ser penalizado(a) de forma alguma. E que caso desista o 

material coletado até o momento a meu respeito ou colaboradores não será utilizado; 

 De que os benefícios recebidos serão em termos de produção de conhecimentos acerca 

de elaborar o planejamento estratégico e operacional do Iara Café, através da 

percepção do cliente; 

 De meu direito de acesso às informações coletadas e aos resultados obtidos; 

 De minha responsabilidade em não falsear as informações e de meu compromisso com 

o sigilo das informações coletadas nesta investigação; 

 Sendo minha participação totalmente voluntária, estou ciente de que durante ou após 

esta investigação, não terei direito a nenhum tipo de remuneração ou outros 

benefícios, bem como não terei nenhum tipo de despesas ou prejuízos de qualquer 

outra ordem. 

 

Considerando-me livre e esclarecido(a), consinto em participar da pesquisa proposta, 

resguardando ao/aos autor (a/res) do projeto, propriedade intelectual das informações geradas 

e expressando concordância com a divulgação pública dos resultados.  

O presente documento está em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Será assinado em duas vias, de igual teor, ficando uma em poder do participante da 

pesquisa e outra em poder do(s) pesquisador(es). 

 

Local e 

data:__________________________________________________________________ 

Nome do participante: 

__________________________________________________________ 
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Assinatura do 

participante:_______________________________________________________ 

Nome do(s) pesquisador(es) responsável(eis): 

________________________________________ 

Assinatura do(s) pesquisador(es) 

responsável(eis):_____________________________________ 

Telefone do(s) pesquisador(es) 

responsável(eis):______________________________________ 

 

 


