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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo trazer algumas informações relevantes da área de Gestão de 

Pessoas, especificamente no que tange a treinamento e desenvolvimento de pessoal dentro das 

organizações. Analisa também a importância do ciclo de operação, bem como possibilidades e 

desafios para a empresa. Também investiga como se desenvolvem os treinamentos dentro das 

organizações e quais são os resultados obtidos, a partir de um estudo de caso conduzido em 

uma empresa do ramo alimentício. As fontes de evidências adotadas foram entrevistas 

estruturadas realizadas com colaboradores. Os dados coletados foram analisados sob a ótica 

da análise de conteúdo, identificando-se manifestações subjetivas resultante do processo de 

treinamento e desenvolvimento. Pelas perspectivas dos entrevistados, foi possível verificar 

que os enfrentamentos cotidianos resultam em experiências positivas que aumentam a 

qualidade no serviço, embora essas experiências tenham significados distintos para cada 

membro da organização. Na evolução deste estudo, encontramos o homem como o centro do 

capital da organização. A aprendizagem dos principais aspectos contribui para que os esforços 

direcionados para o Treinamento e Desenvolvimento de pessoal atendam as mais profundas 

necessidades humanas dos quadros de funcionários das organizações. 

 

Palavras-chave: Treinamento; Aprendizagem; Empresa e Pessoas. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to bring some relevant information from the area of Personnel Management, 

specifically in what concerns the training and development of personnel within organizations. 

It also analyzes the importance of the operation cycle, as well as possibilities and challenges 

for the company. It also investigates how training within organizations develops and what the 

results are obtained from a case study conducted in a food business. The sources of evidence 

adopted were structured interviews with collaborators. The data collected were analyzed from 

a content analysis perspective, identifying subjective manifestations resulting from the 

training and development process. From the perspective of the different settings, it was 

possible to verify that the daily confrontations result in positive experiences that increase the 

quality in the service, although these experiences have different meanings for each member of 

the organization. In the evolution of this study, we find man as the center capital of the 

organization. Learning the key aspects helps ensure that staff development and training efforts 

address the deepest human needs of the organization's staff. 

 

Key words: Training; Learning; Company and People. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O treinamento é de suma importância para as empresas, porque, além de capacitar o 

funcionário para desenvolver determinada operação, irá também, se bem planejado, refletir 

nos resultados da empresa. 

No mercado de trabalho atual, a cada dia que passa, o capital humano tem adquirido 

maior importância para o crescimento e desenvolvimento das organizações. Com base na 

premissa de que o fator humano tem papel fundamental no desenvolvimento organizacional, 

destaca-se a importância do conhecimento dos indivíduos acerca das tarefas que precisam 

desempenhar e a precisão com que as desempenham.  

Muitas vezes as tarefas que precisam ser feitas existem erros nos processos, assim 

ocasionam perda de produtividade e consequentemente lucro. Para MENEGHETTI (2010), a 

ontopsicologia desenvolve instrumentos de análise e intervenção e também possui 

interdisciplinaridade para se identificar o problema, sendo assim se pode saber o sintoma ou 

problema que faz com que o humano muitas vezes perca sua funcionalidade. 

A trajetória profissional do autor iniciou na lavoura ajudando seus pais, após ingressou 

em uma instituição de ensino superior, com isso obteve outros locais de trabalho sendo eles: 

jardineiro (1 ano e 5 meses), atendente de café (3 anos), vendas de vestibular (9 meses), 

locutor de rádio (4 meses), garçom (3 anos) e atualmente vendedor de máquinas agrícolas. Em 

todos esses exercícios profissionais, me deparei com a necessidade de ser treinado para o 

exercício funcional objetivar resultados positivos e, posteriormente, treinar outros colegas 

iniciantes. A questão da efetividade do treinamento parte de uma inquietação do autor a partir 

de suas próprias experiências.  

Esta pesquisa busca entender como é feito o processo de treinamento e 

desenvolvimento e porque muitas vezes não é executado de maneira correta nas empresas.  

Este trabalho será realizado em uma empresa do setor alimentício que possui uma escola para 

formação de seus colaboradores, visando, com isso, manter o padrão em todos os processos 

desenvolvidos pela organização.  

Nessa empresa o processo de treinamento de pessoas é totalmente prático, ou seja, se 

aprende fazendo. É feito de maneira explicativa, seguido após com a prática e observação do 

treinador, ocorrendo correções de acordo com os erros praticados.  

Para o presente estudo foram realizadas observações dos funcionários do restaurante 

escola em análise em seu local de trabalho, bem como realizadas entrevistas nas quais os 

colaboradores explicaram detalhes de suas formações, treinamentos e cotidiano profissional. 
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As entrevistas foram analisadas sob a ótica da análise de conteúdo, a partir de Bardin (2016). 

A análise temática resultou em dezesseis categorias iniciais que, a partir de um processo de 

derivação, resultaram em sete categorias intermediárias e duas categorias finais, as quais 

permitiram elucidar a efetividade do treinamento na empresa analisada. 

Tendo a visão da pesquisa, segue-se a apresentação do problema de pesquisa e dos 

objetivos, a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Delimitação do tema 

 

Neste trabalho são analisados os processos de treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores que atuam no atendimento do restaurante “Delta” localizado no interior do Rio 

Grande do Sul. A coleta e análise de dados foram realizadas no segundo semestre do ano de 

2017. O foco da presente pesquisa é a efetividade do treinamento, ou seja, se o que foi 

passado aos colaboradores durante o treinamento formal se tornou uma prática efetiva no 

atendimento aos clientes.  

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

De acordo com Stephen (2010 p. 38), os seres humanos possuem diferentes 

habilidades que precisam ser identificadas ou desenvolvidas antes do direcionamento para 

determinado cargo em uma organização. Para o autor, seria uma determinante para obtenção 

de melhores resultados. Ainda assim, algumas organizações não se preocupam em oferecer o 

treinamento adequado ou quando o fazem, não buscam verificar a efetividade do que foi 

aprendido, ou seja, se as pessoas conseguem executar o que aprendem no treinamento 

trazendo resultado para empresa. 

De acordo com o exposto, identifica-se o problema desta pesquisa: a teoria trabalhada 

no treinamento se efetiva enquanto prática no salão do restaurante? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 



12 
 

Analisar o modelo de treinamento adotado pelo restaurante escola Delta e os reflexos 

desse treinamento na conduta dos atendentes. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar os conteúdos abordados e as técnicas de ensino utilizadas nos 

treinamentos dos colaboradores do restaurante-escola; 

- Verificar, na prática de cada atendente, a aplicação dos conteúdos trabalhados nos 

treinamentos; 

- Elencar elementos da norma interna que não estão sendo aplicados na prática de 

atendimento; 

- Comparar as técnicas de ensino com os conteúdos e a prática de cada atendente, 

verificando a efetividade do treinamento. 

 

1.4. Justificativa 

 

O treinamento consome tempo e recurso financeiro das empresas. Grandes empresas, 

nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, gastam de 2% a 3% do total da folha de 

pagamento em treinamento, o que pode representar milhões de dólares. No entanto, o 

investimento em treinamento não é analisado da mesma forma que os investimentos em 

outros setores. 

Segundo dados do SEBRAE (2017), em 2015 foi realizada uma pesquisa pelo Fórum 

Econômico Mundial e constatou que o Brasil ficou em 78º na qualificação de mão-de-obra 

dentre os 124 países pesquisados e em 15º da América Latina. 

Em 2016, mais de 600 empresas no Brasil tinham intenção de aumentar o seu quadro 

de profissionais, mas 53% não conseguiram por falta de pessoas qualificadas, assim ficando 

com as vagas ociosas, segundo SEBRAE (2017). 

Bohlander (2014) descreve que as receitas das empresas estão diretamente ligadas ao 

total do que é oferecido para seus funcionários. Com base em relatórios atuais de indústrias 

norte-americanas, as empresas gastam mais de 50 bilhões de dólares por ano em recursos 

humanos. “Além dos mais de 50 bilhões de dólares investidos todos os anos em treinamento 
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formal, cerca de quatro vezes mais essa quantia é investida em instrução informal”. 

(BOHLANDER, 2014, p. 251). 

Por isso, identifica-se importante esse estudo para a redução do valor investido e 

melhor qualidade no resultado final.  

A motivação pessoal do pesquisador surge porque ele trabalhou na empresa como um 

dos responsáveis pelo treinamento e observava que os processos não eram executados 

corretamente, assim deixando-o confuso por não saber o real motivo de que as pessoas não 

executassem os processos da forma correta. 

Finalizado o primeiro capítulo, com o delineamento da pesquisa, procede-se com o 

referencial teórico, o método e os resultados e discussões, que serão apresentados nos 

capítulos 2, 3 e 4, respectivamente.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo contém o referencial teórico sobre os temas treinamento e 

desenvolvimento, atendimento, aprendizagem e restaurantes. O desenvolvimento desses 

quatro temas é necessário para a compreensão do processo como um todo no que se refere ao 

treinamento dentro de um restaurante-escola. 

 

2.1 Treinamento e Desenvolvimento 

  

Sobre treinamento e desenvolvimento, Boudreau (2009) argumenta que o treinamento 

é apenas uma das ferramentas que acompanham o desenvolvimento fortalecendo as 

características das pessoas nos seus setores.  

O treinamento nas organizações é algo muito importante. Segundo Araújo (2005, p. 

28), o treinamento visa melhorar qualquer atividade e aperfeiçoar habilidades que as pessoas 

possuem para o setor inserido, e também se vincula a identificação e a superação das 

necessidades, assim preparando os colaboradores para novas funções. 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações têm o objetivo final de 

gerar resultados positivos para as empresas. Para Chiavenato (1995) existem três objetivos, 

que são os principais para o treinamento e desenvolvimento de pessoal: 

 

1. Preparar o pessoal para execução imediata das diversas tarefas peculiares a 

organização. 

2. Proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não 

apenas em seus cargos atuais, mas também em outras funções para as quais 

as pessoas podem ser considerada. 

3. Mudar a atitude das pessoas, com várias finalidades, entre as quais criar um 

clima mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhes a motivação e 

torná-los mais receptivos às técnicas de supervisão e gerência. 

(CHIAVENATO, 1995, p. 418) 

 

O treinamento não é apenas mais um processo que o colaborador passa, mas sim um 

anexo de experiências que fortalecem e consolidam as personalidades individuais para que 

seus papéis dentro da organização sejam desempenhados com maestria e, principalmente, com 

responsabilidade. Para Boudreau (2000),  

 
As melhores empresas integram o treinamento dentro de um conjunto 

sistemático de atividades de Recursos Humanos, incluindo o provimento 

interno e externo, sistema de recompensas e planejamento das funções. 

(BOUDREAU, 2000, p.339). 
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O treinamento deve levar em conta o nível de habilidades e experiências de cada 

colaborador em desenvolvimento e estar planejado de acordo com as necessidades elencadas 

pela organização.  

Observando os desafios e possibilidades no treinamento e desenvolvimento das 

empresas é que Chiavenato (1999) esclarece: 

 
O Desenvolvimento Profissional é a educação que visa ampliar, desenvolver e 

aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em determinada carreira na 

organização ou para que se torne mais eficiente e produtivo em seu cargo. Seus 

objetivos perseguem prazos mais longos, visando dar ao homem aqueles 

conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo atual, preparando-o para 

assumir funções mais complexas ou numerosas. (CHIAVENATO, 1999, p. 21). 

 

Chiavenato, (1999) afirma de forma clara que: 

 
Treinamento é a educação, institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoas para 

o exercício de determinada função ou para a execução de tarefa específica, em 

determinada organização. Seus objetivos são mais restritos e imediatos, visando dar 

à pessoa os elementos essenciais para o exercício de um presente cargo, preparando-

o adequadamente. (CHIAVENATO, 1999, p. 21). 

 

Para Davies (1976), o treinamento é um processo que visa capacitar os colaboradores 

de determinada organização a realizar tarefas inerentes ao processo produtivo. Atualmente, 

com o constante crescimento do uso de novas tecnologias em todos os setores 

organizacionais, é necessário que as ações de treinamento e desenvolvimento se tornem mais 

intensivas.  

O processo de treinamento e desenvolvimento é um processo contínuo. A primeira 

coisa que se deve analisar, ou melhor, identificar, são as necessidades do treinamento a serem 

satisfeitas. Em um segundo momento, é preciso desenhar as etapas do processo, ou seja, deve-

se escrever tudo o que vai ser feito durante o treinamento do pessoal, de acordo com o que foi 

planejado pelos gestores. O próximo passo é colocar o que foi desenhado em execução, de 

forma a proporcionar o desenvolvimento de habilidades específicas, como, por exemplo, o 

modo correto de execução de tarefas dentro da empresa, e capacitar a equipe para que seus 

produtos e/ou serviços sejam cada vez mais competitivos no mercado. A última etapa antes de 

iniciar o ciclo novamente, é a de avaliar os resultados do processo de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal, verificando se os resultados esperados foram alcançados. 

Com base em Borinelli (1998), o treinamento deve estar ligado com o restante da vida 

da empresa e não trará resultado se não estiver sincronizado com o período que se encontra a 

organização. A vida de uma empresa é composta por períodos e estes por uma série de 
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objetivos a serem alcançados. Acompanhando esses períodos, pode-se perceber o ciclo de 

desenvolvimento da empresa, o qual demanda bom desempenho em atividades específicas, o 

que só é obtido com desenvolvimento de pessoal através de treinamento. Para Flippo (1970, 

p. 236), “treinamento é o ato de aumentar o conhecimento e perícia de um empregado para o 

desenvolvimento de determinado cargo ou trabalho”.  

Considerando que a presente pesquisa foi realizada em um restaurante escola, é 

importante entender um pouco sobre atendimento ao cliente, tema que será tratado no 

próximo item.  

 

2.2    Atendimento 

 

O atendimento pode ser visto como a porta do sucesso para as empresas. Partindo 

desta premissa não adianta a empresa ter um alto investimento para ter um bom produto, ter 

alta tecnologia, marketing, se na hora do envolvimento com o cliente faltar a qualidade do 

atendimento. Segundo Bentes (2012), o mundo atual nos apresenta o ramo empresarial como 

sendo muito competitivo, tendo muitas exigências, constantes mudanças, onde técnicas 

antigas não tem mais vez no mercado. Assim, o ser humano tem um alto poder de escolher o 

que é melhor, não apenas em produto, mas também em atendimento. 

Teixeira e Feitas (2004), afirmam que:  

A qualidade dos serviços tem sido, hoje, motivo de preocupação, uma vez que os 

novos clientes estão cada vez mais exigentes, querendo serviços com melhor 

atendimento, bons preços, resultando numa concorrência cada dia mais acirrada. Um 

atendimento especial ao cliente vem sendo a peça-chave no diferencial de inúmeras 

empresas, pois, com isso, os profissionais estão conseguindo a fidelização dos seus 

clientes. (TEIXEIRA E FREITAS, 2004, p. 2) 

 

Segundo Tschohl (1996), as pessoas que lidam dia-a-dia com os clientes são as que 

transmitem a confiabilidade e a qualidade dos serviços da companhia. Portanto, é o 

desempenho do profissional com o cliente que determinará uma relação de lealdade ou não. 

O atendimento é uma habilidade que se cria, ele é uma arte que cada profissional 

desenvolve, e por meio da relação interpessoal que se atinge o sucesso profissional, o 

aprendizado não se origina apenas do treinamento, mas também da auto-busca pelo 

conhecimento, o melhor caminho é a auto-educação, ou seja, o autodesenvolvimento. 

No momento do contato Cliente x Profissional, deve-se ter muita cautela. Fremantle 

(1994), afirma que os clientes são um patrimônio para se investir, porém, muitos profissionais 

contrapõem essa ideia afirmando que melhorias e treinamentos custam muito dinheiro, o que 

leva muitas empresas a optar pela redução ou corte desse custo. Isso não significa apenas a 
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redução de pessoal, treinamento, salários, benefícios, mas sim a redução dos benefícios que se 

oferecem para o cliente (qualidade, conforto, entrega, prazo de pagamento, etc).  

Conquistar o cliente não é apenas atendê-lo bem, mas envolve todo um contexto de 

ambiente, sentir o momento do cliente, só assim o profissional vai ter certo controle do que se 

pode fazer com o cliente ou não. Tschohl (1996, p.79) afirma: “priorize uma atitude cortês, 

lembrando-se que não é o que você diz que é importante, e sim o modo como você fala, e 

jamais esqueça que você demonstra o seu interior através da expressão corporal, facial, do 

tom de voz e até do olhar”. Esse momento vai definir a análise do cliente sobre aquela 

determinada empresa.  

 

2.3 Aprendizado 

 

 A aprendizagem consiste na transformação de uma informação recebida em 

conhecimento, desenvolvimento de habilidade ou mudança de atitude. Kolb (1997), ao 

explicar o fundamento da aprendizagem vivencial, que está focada na experimentação ativa 

pelo treinando, afirma que: 

 

“(...) No cerne do modelo está o do ciclo de aprendizagem, composto de quatro 

fases, no qual a experiência leva à reflexão e à criação de teorias. A teoria fornece a 

base para ação por meio de um processo no qual a ação é mediada e guiada por 

hipóteses baseadas nas implicações da teoria. Durante a aprendizagem, a ação e a 

reflexão integram um processo interativo que leva a novas possibilidades de ação. O 

pensamento criativo e a ação envolvem um processo de desaprendizado.” (KOLB, 

1997, p. 312). 

 

Pode-se entender que a aprendizagem ocorre de vários processos como Kolb explica 

acima. Existe a aprendizagem andragógica, que é o ensinar o adulto, onde divide em alguns 

pressupostos de acordo com Chotguis (2005). 

 

A Necessidade de Saber: Os adultos têm necessidade de saber porque eles precisam 

aprender algo. Quando os adultos se comprometem a aprender algo por conta 

própria, eles investem considerável energia investigando os benefícios que ganharão 

pela aprendizagem. 

Auto-Conceito do Aprendiz: Os adultos tendem ao auto-conceito de serem 

responsáveis por suas decisões, por suas próprias vidas. Uma vez que assumem esse 

conceito de si próprio eles desenvolvem uma profunda necessidade psicológica de 

serem vistos e tratados pelos outros como sendo capazes de auto direcionar-se, de 

escolher seu próprio caminho. Eles se ressentem e resistem a situações nas quais 

sentem que outros estão impondo seus desejos a eles. 

O Papel das Experiências dos Aprendizes: Os adultos se envolvem em uma atividade 

educacional com grande número de experiências, mas diferentes em qualidade 

daquelas da juventude. Por ter vivido mais tempo, ele acumula mais experiência do 

que na juventude. Mas também acumulou diferentes tipos de experiências. Essa 
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diferença em quantidade e qualidade da experiência tem várias consequências na 

educação do adulto. 

Prontos para aprender: Adultos estão prontos para aprender aquelas coisas que 

precisam saber e capacitar-se para fazer, com o objetivo de resolver efetivamente as 

situações da vida real. 

Orientação para Aprendizagem: Em contraste com a orientação centrada no 

conteúdo própria da aprendizagem das crianças e jovens (pelo menos na escola), os 

adultos são centrados na vida, nos problemas, nas tarefas, na sua orientação para 

aprendizagem. 

Motivação: Enquanto os adultos atendem alguns motivadores externos (melhor 

emprego, promoção, maior salário, etc.), o motivador mais potente são pressões 

internas (o desejo de crescente satisfação no trabalho, auto estima, qualidade de vida, 

etc.). Pesquisas de comportamento mostram que todos adultos normais são 

motivados a continuar crescendo e se desenvolvendo. (CHOTGUIS, 2005, p. 2). 

 

Esse autor não evidencia muito as ações e reflexões que Kolb escreve, mas fala da 

aprendizagem do adulto, que envolve a tomada de decisão e tolerâncias aos riscos assumidos. 

Segundo, Chotguis (2005), “surpreendente é que só em 1950 alguns educadores começaram a 

organizar ideias em torno da noção de que adultos aprendem melhor em ambientes informais, 

confortáveis, flexíveis e não ameaçadores” (CHOTGUIS, 2005, p. 1). 

Vasconcelos, Praia e Almeida (2003), afirmam que: 

 

 “A verdadeira ênfase do aluno como construtor do seu próprio conhecimento surge 

com as teorias cognitivo construtivistas da aprendizagem, que imprimem um caráter 

determinante às concepções prévias dos alunos”. (VASCONCELOS, PRAIA E 

ALMEIDA, 2003, p. 5). 

 

Ao destacar as contribuições da aprendizagem se vê que ela ocorre de inúmeras 

maneiras, e para explicar um pouco mais detalhada se busca a aprendizagem vivencial de 

Kolb.  

 

2.3.1.  Aprendizagem vivencial 

 

A aprendizagem vivencial é desenvolvida em ciclo. Segundo Kolb (1997), existem 

duas dimensões básica no processo, uma que representa a experiência concreta e a 

conceituação abstrata e a outra dimensão que representa a experimentação ativa e 

experimentação reflexiva. Pode-se explicar de uma forma mais clara, passa o treinamento – 

experiência concreta, após faz a reflexão se aquilo é conveniente, dito isso já se tem uma 

formação de opinião e após experimenta ativamente. 

A figura de Kolb (1997) esclarece: 
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Figura 1: Modelo de Aprendizagem de Kolb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Kolb (1997, p. 323) 

 

 

Kolb (1997, p. 323) ainda afirma que: 

“(...) a maior abstração resulta no desenvolvimento das seguintes habilidades: 

separar o próprio ego do mundo exterior ou da experiência interior; assumir um 

estado mental; responder pelos próprios atos e conseguir verbaliza-los; mudar 

refletidamente de um aspecto da situação para outro; ter em mente vários aspectos ao 

mesmo tempo; apreender o essencial de um dado todo – desmembrar o todo em 

partes, as isolar e sintetizá-las; abstrair refletidamente propriedades comuns para 

formar conceitos hierárquicos; planejar o mundo de forma ideativa, assumir uma 

atitude em relação ao que for mais factível e pensar e agir simbolicamente, por outro 

lado, representa a ausência dessas habilidades, a imersão nas próprias experiências 

imediatas e a dominação por essas experiência”.. (Kolb, 1997, p. 323) 

 

Baseado nessas premissas identifica-se que para uma aprendizagem bastante densa não 

é necessário apenas treinar a teoria, a prática, mas sim que precisa de um processo de reflexão 

e uma tomada de decisão. 

Finalizado o referencial sobre aprendizagem, faz-se necessário apresentar alguma 

fundamentação teórica sobre restaurantes, o que será detalhado a seguir.  

 

2.4 Restaurantes 

 

Os restaurantes fazem parte do ramo empresarial mais bem desenvolvido no Brasil e 

que cresce muito a cada ano. Segundo o SEBRAE (2017) “com expansão anual em torno de 
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10%, gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, segundo a Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)”. Infere-se que o restaurante é um local onde as 

pessoas consomem com frequência, pois com a correria do dia-a-dia profissional, fica mais 

difícil conseguir o tempo necessário para elaborar a própria refeição.  

Para entendermos o treinamento dentro dos restaurantes, precisamos visualizar em 

primeiro plano como se faz a formação nessa área, sendo que é de suma importância para o 

sucesso das organizações. Para SANTOS (2012), com base em (CASTELLI, 2006), existem 

elementos básicos para o processo. Sendo eles: “Pessoas capazes, na prestação de serviços, 

são aquelas que possuem: excelente qualificação pessoal, espírito de serviço, capacidade de 

recuperação e espírito de equipe” (CASTELLI, 2006). 

Para Santos (2012), a formação pessoal é um ponto de relevância para as empresas. Os 

desafios estão no desenvolvimento contemporâneo e que também existem questões sobre o 

desenvolvimento pessoal, com base em Santos (2012). 
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3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico adotado para o 

desenvolvimento do presente estudo. Inicialmente, serão apresentadas as informações 

referentes ao tipo de pesquisa e abordagem. Na sequência serão descritos o método e os 

procedimentos adotados para coleta de dados. 

A investigação está delineada sob a abordagem qualitativa, de cunho descritivo com 

entrevistas semiestruturadas e também por observação, onde foi analisado o modo de cada 

profissional agir/conduzir seu atendimento. A pesquisa qualitativa foi escolhida porque é um 

tipo de pesquisa que é utilizada para investigação de significados e sentidos de determinados 

fenômenos. Nesses casos, há vantagem da abordagem qualitativa sobre a quantitativa, de 

acordo com Fleury e Fischer (1996). Os dados coletados estão menos sujeitos a controle 

racional dos membros da organização; há possibilidade de identificação de significados 

individuais e coletivos, uma vez que os dados são coletados em situações reais e não 

controladas (FLEURY e FISCHER, 1996, p. 31). 

Os resultados obtidos foram analisados através de análise de conteúdo, 

especificamente análise temática. “Essa abordagem leva em conta os trabalhos existentes em 

matéria de enunciação, de análise do discurso e da narrativa, e até da psicanálise (...) mas de 

forma não sistemática, com flexibilidade, em função do próprio material verbal” (BARDIN, 

2016, pg.95-96). Essa análise tem por objetivo compreender a fala, isto é, o aspecto individual 

e atual (em ato) da linguagem, trabalha a prática da língua realizada por emissores 

identificáveis, segundo Bardin. 

 

3.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

O procedimento de coleta se deu através da elaboração de roteiro para entrevista 

semiestruturada. O roteiro foi validado antes de coletar os dados para o presente estudo. 

Segundo Yin (2010) é uma importante forma de aumentar a confiabilidade da pesquisa.  

Outra forma de coleta de dados foi a observação dos colaboradores na área de 

atendimento ao cliente do restaurante em análise. A análise por observação foi feita com base 

no manual de conduta de atendimento que a empresa possui para padronização das tarefas, 

associando todo processo de preparação do ambiente até o final do atendimento. 
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3.2  Técnicas de Análise 

 

Bardin (2016) define análise de conteúdo como “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (p.33). No presente estudo, a análise de conteúdo foi utilizada como técnica -  

divisão do texto em alguns temas principais.  

 Na presente pesquisa, a análise dos dados inicia com a pré-análise do material 

coletado, seguida pela exploração do material e tratamento dos resultados e finalizada com as 

inferências e interpretação.  

A Figura 2 resume os procedimentos de análise adotados para o presente estudo. 

 

Figura 2: Procedimentos de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bardin (2016) 
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A empresa onde foi feita a análise é um restaurante que possui em média 320 

colaboradores, com mais de 20 anos no mercado e está em expansão, possui 12 unidades 

espalhadas pelo Brasil, sendo 10 delas no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e outra 

em São Paulo. A unidade escolhida para a pesquisa foi apenas uma no Rio Grande do Sul que 

possui 13 colaboradores e tem dois anos e meio de mercado e funcionada como restaurante 

escola. 

O restaurante escola é um restaurante que visa ser referência na formação de pessoas e 

processos, também sendo base para os demais restaurantes da mesma organização. O trabalho 

é desenvolvido por pessoas que seguem processos, buscando a melhor qualidade no 

atendimento ao cliente a todo o momento, essas pessoas escolheram ou foram escolhidas para 

fazer parte de um projeto que valoriza a vida, as pessoas e o trabalho com qualidade em todos 

os detalhes. Algumas dessas pessoas foram escolhidas pelo autor para auxiliar no 

desenvolvimento desse trabalho, os escolhidos são cinco garçons que receberam os 

treinamentos e que passaram por todos os setores do salão. 

  

Quadro 1: Descrição da amostra entrevistada e suas funções 

ENTREVISTADOS FUNÇÃO TEMPO DE EMPRESA EXPERIÊNCIA 

Entrevistado 1 Garçom Um ano e dois meses Não possuía 

Entrevistado 2 Garçom Dois anos e três meses Não possuía 

Entrevistado 3 Garçom Um ano e dez meses Não possuía 

Entrevistado 4 Garçom Dois anos e um mês Não possuía 

Entrevistado 5 Garçom Um ano e sete meses Possuía  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4   RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise de conteúdo das entrevistas e da 

observação. Cada um dos temas emergentes da análise será apresentado, de acordo com as três 

perspectivas da cultura organizacional e das teorias concernentes a treinamento e 

desenvolvimento em restaurante, obtendo-se categorias intermediárias e categorias finais.  

A análise de conteúdo desta pesquisa resultou em 16 temas recorrentes nas falas dos 

entrevistados. Esses temas são as categorias iniciais, das quais derivaram seis categorias 

intermediárias e duas categorias finais, apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 2: Processo de derivação das categorias de análise 

Categorias iniciais Categorias intermediárias Categorias finais 

Motivação para trabalhar 
Valorização  

 
 
 
 

Flexibilidade do trabalho 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprender o processo correto 

Integração 

Propósito e trabalho 
 

Oportunidade de aprender 

Passar por obstáculos 

Orgulho em aprender 

Preocupação com o processo 
de atendimento Qualidade no serviço 
Foco no trabalho 

Recrutamento por indicação Mobilidade Interna 

Facilidade com o treinamento  

Formas de treinamento Procedimentos internos 
 

Mudança no processo  

Intrigas 
Comportamento inadequado  

 
 

Desmotivação  
Brincadeiras 

Falta de vontade 
Falta de equidade 

Desigualdade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A descrição de categorias nada mais é que explicar todas as passagens mais 

importantes que os entrevistados comunicaram diante da entrevista. 

 

4.1   Descrição das Categorias Iniciais 

 

Sendo as categorias classes que agrupam unidades de registro com características em 

comum sob um mesmo título, os textos analisados foram organizados em categorias iniciais, 
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desdobraram-se em categorias intermediárias e foram reagrupadas, finalmente em categorias 

finais. As categorias iniciais são apresentadas a seguir. 

 

4.1.1 Motivação para trabalhar 

 

Na categoria de motivação para trabalhar estão inclusos temas emergentes das 

entrevistas realizadas, onde aparece muitas vezes a necessidade do trabalho pelo dinheiro, o 

auxílio aos colegas e também relatos de trabalho pela satisfação pelo serviço ofertado. 

Trabalhar pelo dinheiro é o que motiva a maioria dos funcionários, mas um entrevistado vê o 

dinheiro como oportunidade, afirmando que só torna mais agradável ainda trabalhar.  

O trecho da entrevista que elucidam esta categoria são: 

 

Eu precisava da oportunidade para ter um dinheiro a mais, um dinheiro extra, e 

desde de que eu vim para esta localidade surgiu a oportunidade de trabalhar no 

restaurante durante o final de semana, tendo a sorte de ser contratado para ajudar. 

(Entrevistado 1).  

 

Baseado na observação os colaboradores trabalham mesmo só pelo dinheiro. Existem 

várias regras de condutas na empresa e foi observado que poucas pessoas as cumprem. Mas 

tem um garçom em especial que se movimenta no salão mostrando uma grande motivação em 

busca de objetivos. 

 

 4.1.2  Integração 

 

Na categoria Integração, já se pensa em vaga de trabalho, mas isso não basta. Nas 

entrevistas uma coisa que aparece muito é o conhecimento da vaga por amigos. Os 

entrevistados contam também como foram selecionados e um entrevistado até fala que em 

vinte pessoas foi o único selecionado. O foco dessa categoria é o processo de integração, um 

tipo de treinamento prévio ao serviço que culmina com a seleção do colaborador para a vaga 

ou a sua eliminação do processo seletivo.  

A maioria das pessoas que passou por esse processo continua trabalhando no local. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Fiquei sabendo da vaga por amigos que já trabalhavam no local e também os 

garçons fixos que procuram por pessoas. (Entrevistado 1).  
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Fiquei sabendo através de um funcionário antigo da vaga. Larguei currículo e na 

mesma semana fui chamado para fazer a integração, sendo vinte pessoas e o único 

selecionado fui eu. (Entrevistado 2) 

 

Pelas observações feitas no salão do restaurante, o atendimento está sendo executado 

de uma forma um pouco diferente do que os entrevistados falaram e do que foi passado no 

treinamento, o que demonstra falta de efetividade da integração e gera erros nos processos. 

 

 4.1.3 Oportunidade de aprender 

 

Na oportunidade de aprender, os entrevistados evidenciam como foi o momento de 

chegada na empresa, o percurso pelos setores internos e o treinamento prático. Para os 

entrevistados o desafio era memorizar o detalhamento de cada processo e superar o 

nervosismo dos primeiros dias de trabalho.  

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Iniciei direto na copa e tive um treinamento não muito longo, aprendendo mais com 

um copeiro antigo. Logo depois, com a troca dos copeiros, quis ir para o salão, mas 

antes não queria. No salão teve treinamento nos sábados de como atender melhor o 

cliente, jeito de encaixar o material na mesa, bem tranquilo. (Entrevistado 1) 

 

Fiquei em torno de uns três meses no setor de polimento e já fui ensinado no passo a 

passo dos objetos a serem colocados sobre a mesa com outro garçom. Para o 

atendimento ao cliente na mesa teve ensinamentos de todos os garçons antigos 

aprendendo um pouco com cada um, adaptando para mim o melhor e necessário dos 

ensinamentos. Logo, decorei o cardápio, as três frases que deve iniciar e depois 

coloquei em prática a sequência, pegando mais prática com o decorrer dos 

atendimentos. Durante o atendimento era questionado pelos garçons mais velhos o 

que deveria fazer após determinado processo. (Entrevistado 2). 

 

Com a observação foi possível perceber que, apesar do treinamento, o atendimento 

não é eficaz devido à falta de atenção com os detalhes. Algumas vezes foi verificado 

funcionários comendo alimentos, estando com uniforme não muito limpos, não respeitando o 

colega, chamando colegas por apelidos, entre outros detalhes, o que não é permitido pelas 

normas do restaurante escola.  

 

 4.1.4 Passar por Obstáculos 

 

Nesta categoria os entrevistados falaram o quanto foi difícil e complicado o início das 

atividades como garçom, seguindo todos os processos do treinamento. Relataram que 

iniciaram ajudando e depois de ter confiança, foram para o atendimento ao cliente. Um 
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entrevistado fala resumidamente que chegou e já começou a ensinar tudo o que sabia para os 

mais novos.  

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Após o treinamento, tive dificuldade em largar as massas que dependente da porção 

para cada cliente que é porção individual e também o servir, tem o lado certo para 

servir, outra dificuldade foi o tirar os pratos nos dias de movimento que são mais 

corridos. Mas isso vai se agilizando e aprendendo com o tempo e trabalho; os 

primeiros dias foram mais complicados, ficando com o pé atrás, mas com a ajuda de 

garçons mais antigos vai funcionando. Iniciei ajudando nas mesas, e fui indo aos 

poucos até criar confiança própria e também do colega de praça para atender as 

mesas, até atender a praça inteira. (Entrevistado 1). 

 

No primeiro dia fui recepcionado pelas pessoas que já trabalhavam e encaminhado 

para o setor de polimento onde foi ensinado o que deveria fazer. No segundo dia 

comecei a conhecer mais os garçons que já trabalhavam e meus amigos mais 

próximos começaram a trabalhar no local também. Tive vergonha nos primeiros dias 

pelo fato de ter raspado o cabelo. (Entrevistado 2). 

 

Tive como dificuldades o carregar bandejas sem derrubar nada e o empilhamento de 

pratas na recolhida da mesa. Quanto ao atendimento ao cliente tive dificuldade pela 

timidez. (Entrevistado 3). 

 

Em caso de dúvida recorria ao responsável, que estava o ensinando, treinando. Tinha 

como dúvidas o que começar a servir, qual a sequência correta. Por não ter a prática 

nos primeiros atendimentos se enrolou e gaguejou um pouco e o pessoal que estava 

ajudando contornava a situação, não sendo uma experiência muito boa. E os clientes 

entendiam a situação, alguns exigiam que os atendesse a todo o momento. 

(Entrevistado 4). 

 

Nesse aspecto foi observado que alguns dos entrevistados não sabiam o modo correto 

de executar o processo e não solicitaram ajuda aos colegas. 

 

 4.1.5 Orgulho em aprender 

 

A categoria orgulho em aprender explica a superação das dificuldades iniciais e que os 

garçons procuram fazer bem o trabalho, demonstrando orgulho do que fazem. Os 

entrevistados afirmaram que estão muito bem com seus trabalhos e ressaltam a importância de 

que da aprendizagem é algo que ninguém consegue retirar das pessoas e que isso faz muito 

bem.  

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Depois de atendido o cliente foi tranquilo. No primeiro momento do atendimento 

fiquei um pouco nervoso, confuso, explicava o cardápio em ordem trocada. 

(Entrevistado 1). 
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Hoje estou muito feliz com meu trabalho, passados dois anos me sinto realizado e 

tudo que aprendi se deve ao restaurante que o fez pensar de várias maneiras. 

Pensando no futuro, quero me especializar em gestão de pessoas. Tenho motivação 

para trabalhar, a relação de garçom e cliente está se tornando muito gratificante. 

Estou gostando de conviver com as pessoas, passei a gostar de falar em público e 

acredito estar me saindo melhor. (Entrevistado 4). 

 

Na observação foi identificado que poucas pessoas se sentem bem no trabalho e que 

por esses motivos acabam não fazendo de modo correto dos processos. Até aqui, as 

observações indicam que o discurso dos colaboradores e a prática no salão de atendimento 

estão distantes. 

 

 4.1.6 Preocupação com o processo de atendimento 

 

Essa categoria trata do assunto de preocupação com os detalhes e fundamentação dos 

processos ensinados nos treinamentos. Explica também que quanto mais repetido o processo 

melhor fica a execução das tarefas. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Na dúvida perguntei aos mais experientes que estavam a um tempo já no restaurante 

e os que percebia que passava tranquilidade para seguir. Minhas principais dúvidas 

eram de como pedir os pratos na cozinha que se pedir algo errado à cozinha segue o 

processo normalmente, as vezes se pede a coisa certa no momento errado e a cozinha 

entrega ao garçom que ao entregar ao cliente vê que não é o pedido certo, não 

seguindo o padrão. Mesmo sabendo que estava certo, sempre procuro alguém para 

saber se está correto mesmo para evitar falha direto com o cliente. Quando o pedido 

vem errado é reutilizado, dependendo do prato que foi servido, o cliente não tocando 

no alimento é reutilizado caso contrário não se reutiliza. (Entrevistado 1) 

 

A maior dificuldade que tive foi o processo de recolhimento de mesa, pois não 

conseguia recolher uma mesa completa. Então passei a treinar nos tempos livres 

colocando vários pratos e travessas em cima do braço e hoje recolho mesa de até 

nove pessoas tranquilamente. No atendimento tive dificuldade no explicar o cardápio 

ao cliente e depois de perder o medo foi mais tranquilo. (Entrevistado 2) 

 

Em caso de dúvidas perguntava ao supervisor que me ensinou a base de todo o 

processo. Tendo como dúvidas como servir, modo de falar, o que falar com o 

cliente, qual lado servir. (Entrevistado 3) 

 

 

Na observação a realidade é outra. Todos os colaboradores participantes do estudo não 

executaram com o máximo de atenção as suas funções, indicando falta de preocupação com o 

processo de atendimento. 
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 4.1.7. Aprender o processo correto 

 

No restaurante existem muitas mudanças, como qualquer outra empresa pode ter, seja 

relacionado ao governo, as leis, a vigilância, ou mesmo à forma de atendimento. Com isso, é 

importante para todos os funcionários conhecer o processo correto e que está válido para 

aquele momento. 

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

Sempre existem coisas a mudar que surgem na hora do atendimento, que são 

detalhes pequenos que eu procuro melhorar a cada momento. (Entrevistado 1). 

 

 

Ainda que os funcionários afirmassem estar focados em fazer o processo corretamente, 

algumas falhas foram observadas durante os atendimentos.  

 

 4.1.8. Foco no trabalho 

 

A categoria foco no trabalho explica que trabalhar sem brincadeiras faz com que o 

melhor do colaborador seja executado. Isso se reflete no bem estar dos funcionários, 

minimizando as dificuldades enfrentadas.  

O trecho das entrevistas que explica esta categoria é:  

 

Se fosse começar hoje, deixaria a brincadeira de lado procurando sempre ser correto, 

dar o melhor de mim para hoje estar em um padrão acima do que estou. 

(Entrevistado 1). 

 

Na observação foi identificado que são poucos os garçons que trabalham com foco no 

que estão fazendo, visando resultados. 

 

4.1.9. Intrigas 

 

Nessa categoria, intrigas, um dos entrevistados fala que procura fazer o que é passado 

no treinamento, mas que enxerga seus colegas com uma péssima educação em relação aos 

próprios colegas. Alguns falam que o ambiente já foi melhor, mas que tem piorado.  

  Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 
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Quando iniciei era muito melhor de trabalhar porque meus colegas eram mais 

maduros e hoje são mais jovens que se revoltam por qualquer coisa gerando 

complicações. Como mudança seria contratar pessoas mais velhas e com 

experiência. Faço meu atendimento ao cliente mais padrão tratando todos os clientes 

iguais. O que não acontece com alguns colegas que ficam em roda do cliente ao 

ponto dele se irritar. (Entrevistado 2). 

 

Hoje estou satisfeito com trabalho e treinamento. Se pudesse mudar algo no local de 

trabalho seria em relação as brigas com colegas, um quer ser melhor que o outro e 

isso causa conflito. Implementando algo relacionado a melhoria no treinamento. 

(Entrevistado 5) 

 

Com base na observação foi identificado que existem muitas conversas prejudiciais 

entre as pessoas na empresa. 

 

 4.1.10. Brincadeiras 

 

Esta categoria traz uma breve explanação sobre as brincadeiras no local de trabalho. 

Nas entrevistas foi possível identificar que alguns garçons trabalham brincando, sem se 

importar com o padrão, o que acaba prejudicando toda a equipe. Alguns entrevistados 

afirmam não concordar com essas condutas.  

O trecho das entrevistas que explica esta categoria é: 

 

Esbarrões durante o trabalho de servir que alguns garçons acabam levando para o 

pessoal não interferindo, mas é um detalhe que poderia ser melhorado. O manual não 

é seguido por falta de atenção, brincadeiras, por garçons que estão servindo para 

apenas ganhar o seu dinheiro e não para fazer o seu melhor, assim, interferindo nos 

que realmente querem fazer, gerando complicações. (Entrevistado 1) 

 

Com base na observação, brincadeiras são recorrentes e com todos os funcionários, 

mesmo os que condenam a prática. 

 

4.1.11. Desigualdade 

 

A categoria mencionada fala que alguns passam por todos os setores e que outros 

ficam apenas no mesmo setor. Alguns entrevistados mencionaram que, muitas vezes, isso 

acontece pela aparência.  

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

Mudaria a questão da igualdade para todos. Antigamente o novo contratado passava 

pelos três setores polimento, copa e salão e hoje vão mais pela aparência para decidir 
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o setor do novato alguns ficando até meses em um dos setores. E a direção valorizar 

mais quem trabalha em feriados, natal e ano novo. (Entrevistado 2). 

 

Na observação não há base para a premissa apresentada. 

 

 4.1.12. Formas de treinamentos 

 

Nessa categoria são evidenciadas várias formas de treinamentos, tanto práticos quanto 

teóricos, bem como formas de passar certos processos e treinamento experimental. Os 

próprios entrevistados indicam qual modalidade de treinamento deve ser utilizada de acordo 

com a forma de aprendizado de cada funcionário.  

O trecho das entrevistas que explicam esta categoria é: 

 

Mudaria o modo de ensinamento dependendo da pessoa, pois algumas tem mais 

facilidade em aprender que outras. (Entrevistado 3). 

 

Na observação as diferenças de estilo ficam evidentes na prática profissional, pois 

alguns colaboradores assimilam os processos com mais facilidade quando em atividade 

prática enquanto outros já entendem os processos a partir dos procedimentos teóricos.  

 

 4.1.13. Falta de vontade 

 

A categoria falta de vontade exemplifica que o treinamento é passado detalhadamente, 

mas por má vontade as pessoas não fazem o que foi solicitado.  

O trecho das entrevistas que elucidam esta categoria é: 

 

O treinamento é explicado passo a passo individualmente, como servir uma mesa, o 

café. Estando tudo no padrão. As vezes o padrão não é seguido porque os garçons 

são teimosos. As pessoas sabem fazer, só que na prática são acomodadas e não 

fazem. (Entrevistado 4). 

 

Na análise de observação as pessoas não fazem muitas coisas corretas, assim podendo 

identificar, na maioria das vezes, a falta de vontade. 
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 4.1.14. Mudança no processo 

 

A categoria apresentada fala da mudança do processo de aprendizagem no 

treinamento, surge para facilitar o entendimento dos processos para as pessoas. 

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

Se eu iniciasse hoje no restaurante, iria mudar a forma de interação com a equipe, 

porque no primeiro mês fiquei muito afastado da equipe. (Entrevistado 4). 

 

Na observação não há base para a premissa apresentada. 

 

 4.1.15. Recrutamento por indicação 

 

A categoria recrutamento por indicação surge quando tem a vaga e os próprios 

funcionários indicam outros para a vaga, os entrevistados falam que a maioria dos garçons foi 

contratada a partir de indicações. 

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

Iniciei no restaurante através de uma prima que trabalhava no local. Gostei e me 

interessei pelo trabalho. (Entrevistado 5). 

 

Na observação não há base para a premissa apresentada. 

 

 4.1.16. Facilidade com o treinamento 

 

Nessa categoria facilidade com o treinamento os entrevistados explanam que o 

treinamento detalhado ajudou muito, explicam que além do treinamento receberam ajuda de 

um garçom experiente que lhe ensinou vários procedimentos para facilitar a execução do 

trabalho. 

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

O treinamento foi tranquilo porque já tinha trabalhado em outros restaurantes de 

garçom. O treinamento foi passo a passo de tudo que tinha que ser feito. O primeiro 

dia no restaurante já tive treinamento com um garçom mais experiente que por sua 

vez foi meio mal-educado, mas era o seu jeito. Mostrando o conjunto de materiais 

(mis en place), como limpar a mesa.  Fiquei no polimento no primeiro dia e no 

segundo final de semana já estava atendendo. No meu primeiro atendimento estava 

nervoso. (Entrevistado 5). 
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Na observação não tem base para a premissa apresentada. 

 

4.2. Descrição das categorias intermediárias 

 

As 16 categorias iniciais foram submetidas a um novo processo de derivação, baseado 

na inferência de relações entre as falas dos entrevistados, resultando em sete categorias 

intermediárias. Estas categorias são mais abrangentes e serão apresentadas a seguir.  

 

 4.2.1 Valorização 

 

Quadro 3: Processo de derivação da categoria intermediária valorização 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Motivação para trabalhar Valorização percebida pelo 

colaborador a partir do 

reconhecimento pela execução 

correta dos processos.  

Valorização 

Aprender o processo 

correto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria intermediária ‘valorização’ nasce de outras duas mais especifica 

‘motivação para trabalhar’ e ‘aprender o processo correto’, essas duas categorias andam junto 

no sentido quando se sabe o processo correto, o profissional é mais valorizado e na sequência 

a motivação para trabalhar é muito maior, ou seja, quanto mais sabe, quanto mais estuda para 

aprender, melhor é o resultado. 

O trecho das entrevistas que detalham esta categoria é: 

 

Tenho motivação para trabalhar, a relação de garçom e cliente se tornou muito 

gratificante, e estou gostando de conviver com as pessoas, estou muito feliz com 

meu trabalho. (Entrevistado 4). 
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4.2.2 Propósito e Trabalho 

 

Quadro 4: Processo de derivação da categoria intermediária Propósito e trabalho 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediária 

Oportunidade de 

trabalho 

Envolve todo o processo de 

contratação e início do trabalho, 

focando nos propósitos dos 

colaboradores. 

Propósito e trabalho 

Oportunidade de 

aprender 

Passar por obstáculos 

Orgulho em aprender 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria intermediária ‘Propósito e trabalho’ emerge de ‘oportunidade de trabalho’, 

‘oportunidade de aprender’, ‘passar por obstáculos’ e ‘orgulho em apreender’. Essa categoria 

abrange desde a descoberta de vaga, por qual meio ficou sabendo da vaga, envolvendo todo o 

processo de aprendizagem em todos os setores percorridos. Também nos mostra a 

característica da realização pessoal sendo uma chave muito importante para que as pessoas 

continuem trabalhando na empresa. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Foi através de uma entrevista que iniciei o trabalho, fazendo dois anos que trabalho 

no local, vejo um propósito de meritocracia a longo prazo, isso faz que eu busque 

melhorar cada vez mais. (Entrevistado 4) 

 

Passei pelo treinamento, iniciando no polimento e logo indo para o salão como 

garçom. No início achei o treinamento puxado por não ter noção das coisas, mas 

depois de um tempo que entendi o propósito da empresa quanto ao meu trabalho e 

fui pegando a prática e as coisas ficaram mais fáceis até fazer no automático. 

(Entrevistado 3). 

 

Observando o atendimento constata-se que poucos funcionários veem o treinamento 

como oportunidade de aprendizado. 
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4.2.3 Qualidade no serviço 

 

Quadro 5: Processo de derivação da categoria intermediária qualidade no serviço 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Preocupação com o 

processo de atendimento 

Evidencia a busca por melhoria 

na qualidade dos serviços 

prestados pelos colaboradores do 

restaurante escola. 

Qualidade no serviço 

Foco no trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria intermediária ‘qualidade no serviço’ foi estabelecida a partir das 

interferências obtidas com as categorias iniciais ‘preocupação com o processo de 

atendimento’ e ‘foco no trabalho’. As falas dos entrevistados demonstram 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

A maior dificuldade foi o processo de recolhimento de mesa, pois não conseguia 

recolher uma mesa completa. Então passei a treinar nos tempos livres colocando 

vários pratos e travessas em cima do braço e hoje recolhe mesa de até nove pessoas 

tranquilamente. No atendimento teve dificuldade no explicar o cardápio ao cliente e 

depois de perder o medo foi mais tranquilo. (Entrevistado 2) 

 

No que foi observado, foi visto que alguns funcionários não têm muitas dificuldades, 

isso resulta de um treinamento bem aproveitado. Esses garçons servem de referência para as 

dúvidas dos outros.  

 

 4.2.4 Mobilidade Interna 

 

Quadro 6: Processo de derivação da categoria intermediária mobilidade interna 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Recrutamento por 

indicação 

Troca de função e mobilidade 

entre cargos no restaurante escola 

Mobilidade Interna 

Formas de treinamento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A categoria intermediária ‘mobilidade interna’ foi gerada a partir da base de duas 

categorias iniciais ‘recrutamento por indicação’ e ‘formas de treinamento’, tem como ideia 

principal explicar os movimentos entre cargos e funções dentro do restaurante. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Fiquei sabendo da vaga por amigos que já trabalhavam no local e também os 

garçons fixos que procuram por pessoas. (Entrevistado 1). 

 

O primeiro final de semana fiquei no polimento onde aprendi maneiras de como 

polir pratos e talheres e no final de semana seguinte passei pela copa e no outro final 

de semana iniciei no atendimento que foi uma experiência muito legal com os 

clientes. (Entrevistado 4). 

 

  

4.2.5 Procedimentos internos 

 

Quadro 7: Processo de derivação da categoria intermediária procedimentos internos. 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Formas de atendimento Explica os procedimentos 

relacionados ao atendimento e 

como se dão as mudanças nos 

processos 

Procedimentos internos 

Mudança no processo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria intermediária ‘procedimentos internos’ nasce do composto de ‘formas de 

atendimento’ e ‘mudança no processo’ que detalha os procedimentos internos e como as 

mudanças acontecem, sendo ressaltado, nesse caso, o apoio entre os membros da equipe.  

O trecho das entrevistas que detalham esta categoria é: 

 

A pouco tempo foi modificado o sistema dos cafés, nos primeiros dias causou um 

pouco de confusão, mas depois chamaram o gerente de pós-vendas do café e ele 

explicou para todos os garçons como é o funcionamento. (Entrevistado 5) 
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4.2.6 Comportamento inadequado 

 

Quadro 8: Processo de derivação da categoria intermediária comportamento inadequado 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Intrigas Onde há desavenças o trabalho 

fica mais complicado de executar, 

assim diminuindo produtividade. 

Comportamento inadequado 

Brincadeiras 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria intermediária ‘comportamento inadequado’ emerge de categorias inicias 

‘intrigas’ e ‘brincadeiras’ que tem como principal aspecto o ambiente de trabalho, nesse 

ambiente com o comportamento inadequado as pessoas sentem que o trabalho fica mais difícil 

de ser executado, sendo ruim para cada colaborador entregar seu resultado. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Trabalha utilizando tudo que foi passado no treinamento. O modo de tratamento dos 

garçons não é o adequado ao ambiente, saindo fora do manual de conduta. Esbarrões 

durante o trabalho de servir que alguns garçons acabam levando para o pessoal não 

interferindo, mas é um detalhe que poderia ser melhorado. O manual não é seguido 

por falta de atenção, brincadeiras, por garçons que estão servindo para apenas ganhar 

o seu dinheiro e não para fazer o seu melhor, assim, interferindo nos que realmente 

querem fazer, gerando complicações. (Entrevistado 1). 

 

Se pudesse mudar algo no local de trabalho seria em relação as brigas com colegas, 

um quer ser melhor que o outro e isso causa conflito. Implementando algo 

relacionado a melhoria no treinamento. (Entrevistado 5) 

 

Na observação foi possível verificar que muitas brigas e intrigas fazem parte do 

cotidiano da maioria dos funcionários, prejudicando o clima organizacional e causando 

reflexos no atendimento ao cliente. 
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 4.2.7 Falta de equidade 

 

Quadro 9: Processo de derivação da categoria intermediária falta de equidade 

Categorias Iniciais Ideia Principal Categoria Intermediaria 

Falta de vontade Evidencia a partir da ideia de que 

os direitos não são os mesmos, 

assim causando o 

descontentamento.  

Falta de equidade 

Desigualdade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria intermediária ‘falta de equidade’ surge da união das categorias iniciais 

‘falta de vontade’ e ‘desigualdade’. Essa categoria intermediária surge para evidenciar que os 

direitos das pessoas, de mesma função, dentro da empresa, não estão sendo iguais, o que 

causa um descontentamento nos funcionários e reflete na realização do processo correto. 

O trecho das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Procura fazer tudo que aprendeu com o manual de conduta o passa a passo só as 

vezes que esquece, mas procura fazer tudo certo em cada processo. Porém nem todos 

seus colegas seguem o manual, coisas como passar perfume, não ter barba, são 

instruções que nem os colaboradores não fixos se recusam a seguir mesmo o gerente 

pedindo. (Entrevistado 2). 

 

 

 

4.3 Descrição das categorias finais 

 

As categorias finais resultam do último processo de derivação, realizado a partir das 

categorias intermediárias, reduzindo-se o número de temas e ampliando sua significação. 

Busca-se, nesta etapa, tratar os dados coletados a partir do referencial teórico adotado, 

segundo Teixeira e Feitas (2004), que afirmam que no momento atual onde a competitividade 

é muito forte, precisa entender que a flexibilização auxilia na fidelização do cliente. Já o 

critério de desmotivação, segundo Tschohl (1996), explica que existem maneiras pelas quais 

os funcionários devem falar com os clientes, fazendo com que, de forma simples, o cliente 

construa uma imagem positiva ou negativa da organização, ou seja, se o funcionário está 

desmotivado o cliente percebe e de certa forma cria a imagem negativa sobre a empresa. Com 
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base naqueles autores se consegue chegar a um meio mais adequado para interpretação do 

conteúdo. 

 

4.3.1 Flexibilidade do trabalho 

 

Quadro 10: Processo de derivação da categoria final flexibilidade no trabalho 

Categorias intermediárias Categorias intermediárias Categorias finais 

Valorização Resume a forma de agir dos 

colaboradores e as exigências 

da organização, bem como a 

percepção dos entrevistados 

sobre o ambiente de trabalho 

Flexibilidade no trabalho 

Propósito e trabalho 

Qualidade no serviço 

Mobilidade interna 

Procedimentos internos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A categoria final ‘flexibilidade no trabalho’ é derivada das categorias intermediárias 

‘valorização’, ‘propósito e trabalho’, ‘qualidade no serviço’, ‘mobilidade interna’ e 

‘procedimentos internos’, tem como ideia principal permitir o entendimento sobre o trabalho 

no restaurante analisado e mostrar como os colaboradores podem cumprem ou não as 

exigências da organização e como os entrevistados percebem o ambiente de trabalho e 

interagem entre si, moldando esse ambiente. Outro ponto evidenciado é que a organização 

está sempre em mudança, o que, na maioria das vezes, gera benefícios para os processos e 

para as pessoas que irão executar os processos. 

Os trechos das entrevistas que elucidam esta categoria são: 

 

Tudo que aprendi no treinamento estou repassando para o cliente sem mudar nada 

fazendo todo o procedimento igual. Existem muitos procedimentos que não são 

feitos corretamente porque existem maneiras fáceis de executar, mas que não são as 

corretas. Tento sempre fazer da melhor forma possível para que os novos se 

espelham e futuramente fazem correto. O treinamento tem alguns pontos a serem 

melhorados, mas até então ajudou muito e está funcionando. (Entrevistado 4). 

 

Hoje estou realizado com meu trabalho. Tendo poucas dificuldades, sendo apenas 

com coisas novas e o mais já está no automático. (Entrevistado 3). 

 

 A categoria flexibilidade no trabalho mostra, então, que o ambiente é mutável e que a 

percepção dos colaboradores e suas ações no atendimento aos clientes são também mutáveis. 

Essa flexibilidade caracteriza o ambiente de trabalho na empresa em análise.   
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4.3.2 Desmotivação 

 

Quadro 11: Processo de derivação da categoria final desmotivação 

Categorias intermediárias Categorias intermediárias Categorias finais 

Falta de Vontade Reúne informações acerca de 

fatos e momentos que 

geraram desmotivação aos 

funcionários ou que ilustram 

a desmotivação existente. 

Desmotivação 

Desigualdade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria final ‘desmotivação’ derivou de duas categorias intermediárias ‘falta de 

vontade’ e ‘desigualdade’. Essa categoria tem a ideia fundamental de explicitar sobre fatos e 

momentos alteram as atitudes dos colaboradores negativamente, refletindo na qualidade de 

seu trabalho e sendo percebida pelos clientes.  

O trecho das entrevistas que elucida esta categoria é: 

 

Se pudesse mudar algo no local de trabalho seria em relação às brigas com colegas, 

um quer ser melhor que o outro e isso causa conflito. (Entrevistado 5). 

 

A observação concretiza o que os entrevistados falaram a respeito da falta de vontade, 

a desmotivação. Foi visto no salão de restaurante uma certa apatia em três dos cinco 

observados. A desmotivação acaba sendo uma característica dos colaboradores que termina 

por definir a organização, uma vez que esses colaboradores são estão em contato direto com 

os clientes. Essa desmotivação pode estar originada em falhas no treinamento que permitem 

diferenças no atendimento e salientam as diferenças entre os indivíduos.  
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5    INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste momento busca-se refletir sobre o treinamento de pessoas no restaurante escola 

analisado. A partir da análise de conteúdo realizada, chegou-se a duas categorias finais: 

flexibilidade no trabalho e desmotivação. Mostra-se, então, relevante, refletir sobre estas 

categorias. 

A categoria final flexibilidade no trabalho encerra em si todos os aspectos que 

emergiram das falas dos entrevistados e pela observação concernente à valorização, que é de 

que forma os entrevistados falaram da motivação para trabalhar; propósito e trabalho, que 

emerge de oportunidades e dificuldades; qualidade no serviço, que traz como fundamental a 

preocupação e foco nas tarefas; mobilidade interna, que visa ressaltar movimentações entre 

cargos e funções e; procedimentos internos, que detalha a forma de funcionamento da 

empresa analisada e a condução das mudanças nos processos.  

A categoria final desmotivação, agrupa aspectos não saudáveis para um grupo de 

pessoas que buscam o trabalho em conjunto, são eles: comportamentos inadequados, que 

fazem com que alguns colaboradores sejam prejudicados e falta de equidade, que é percebida 

pelos colaboradores no tratamento desigual dado a alguns funcionários.  

Tudo isso que já foi mencionado é o resultado do processo de ensino e aprendizagem 

que não está sendo efetivo. O que se tem é que adultos aprendem a partir das próprias 

vivências e experiências, o que é confirmado por Kolb (1997) e o ciclo de aprendizagem 

vivencial. Mas o que foi observado na empresa e que ficou evidenciado nas falas dos 

entrevistados é que há uma distância entre o que a organização passa de informação e a 

prática do atendimento. As falas dos entrevistados indicam que há conhecimento dos 

processos, mas de forma superficial. Todos os atendentes afirmaram saber que existe uma 

ordem de apresentação dos pratos, frases que devem ser ditas e técnicas de movimentação 

dentro do salão. Mas nenhuma fala evidencia conhecimento sobre isso, como por exemplo, a 

citação da forma de se movimentar ou a indicação de que prato deve ser servido primeiro. A 

observação dos atendimentos confirmou que há uma lacuna entre a teoria e a prática, ainda 

que os treinamentos tenham uma parte prática bem significativa. O ciclo de Kolb (1997) 

explica: a observação reflexiva é necessária para a posterior tomada de decisão. As pessoas 

precisam entender as razões que estão por trás da adoção de alguns comportamentos. Para 

ilustrar, se não foram explicadas ao funcionário questões relativas à segurança alimentar é 

certo que ele pode optar (processo de decisão) em não adotar determinada prática - como 
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lavar as mãos antes de manusear um alimento, por exemplo -, por não entender as implicações 

finais dessa decisão equivocada. O que se pode inferir, a partir do estudo realizado, é que a 

reflexão não é considerada nos treinamentos realizados pela empresa, estando os treinamentos 

focados na execução perfeita e mecânica dos processos. As falas dos entrevistados, relatando 

nervosismo e comentando os erros que eles reconheciam que praticavam no início – e 

ignorando outras falhas que foram observadas nos atendimentos – demonstram que os 

treinamentos não foram o suficiente para dar segurança e precisão na execução das tarefas.  

O treinamento em serviço, que é uma das práticas utilizadas pela empresa em análise, 

também demonstrou que o treinamento formal não é o suficiente. Os entrevistados, mais de 

uma vez, relataram que precisaram de ajuda de outros colegas mais experientes para 

realização das tarefas.  

Aliado ao treinamento dos processos que não está sendo efetivo, há aspectos 

organizacionais que estão influenciando o desempenho dos colaboradores analisados, sendo o 

principal deles o clima organizacional, marcado por desrespeitos e conversas paralelas. Isso 

demonstra a necessidade de intervenções no sentido de alterar comportamentos. 

As questões relacionadas ao reconhecimento interno também apareceram nas falas dos 

entrevistados de duas formas: a primeira referente ao reconhecimento que podem obter pelo 

bom serviço prestado e a segunda relacionada à falta de equidade dentro da organização – o 

que foi evidenciado em uma das categorias que emergiu das falas dos entrevistados.  No 

primeiro caso, o reconhecimento resulta em aumento da motivação e busca por 

aperfeiçoamento. No segundo, o oposto, pois os funcionários acabam não encontrando 

motivos para a superação porque não serão reconhecidos ou estão percebendo que outros 

aspectos, que independem de esforço, se tornam mais relevantes nas movimentações de 

funções e cargos.  

Foi observado e confirmado nas entrevistas que questões comportamentais deveriam 

ser trabalhadas em treinamento. A opção declarada de fazer o processo errado ou alterar o 

processo por conta própria permeou as falas dos entrevistados e foi verificada no salão de 

atendimento. Isso só confirma a necessidade de uma aprendizagem mais voltada à reflexão, 

conforme Kolb (1997).  
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na evolução deste estudo, confirmou-se o homem como o centro do capital da 

organização. A aprendizagem dos principais aspectos contribui para que os esforços 

direcionados para o Treinamento e Desenvolvimento de pessoal atendam as mais profundas 

necessidades humanas dos quadros de funcionários das organizações, desenvolvendo tanto 

habilidades sociais, como habilidades profissionais e assim a empresa contribui para a real 

satisfação do seu cliente externo (mercado consumidor) e também do cliente interno 

(colaboradores). 

No estudo realizado, foi identificado o reconhecimento da importância do treinamento 

para o desenvolvimento dos colaboradores de um restaurante. Os funcionários entrevistados 

indicaram, em suas falas, que foram analisadas sob a ótica da análise de conteúdo, que a 

excelência do serviço estava diretamente relacionada ao treinamento e ao sistema criado pela 

empresa – funcionários mais antigos participam ativamente do treinamento dos mais novos, o 

que acaba se refletindo na consolidação das práticas cotidianas. Os próprios funcionários, 

submetidos a treinamentos regulares, reconheceram a importância de estarem questionando e 

aprimorando a própria técnica e a de seus colegas, através de treinamentos em serviço. Ainda 

assim, a efetividade do treinamento na empresa analisada pode ser questionada pela 

quantidade de falhas nos processos e problemas que foram identificados.  

O presente estudo não pode ser generalizado, pois trata-se de um estudo de um caso 

específico de um restaurante escola, que possui uma equipe pequena de atendentes. A 

realidade local não reflete a realidade de outros municípios, o que torna o presente estudo uma 

oportunidade de aprofundamento em questões relativas à gestão de pessoas e à importância de 

treinamento e desenvolvimento para as organizações, mas que precisaria de novas aplicações 

em outras realidades. 

O estudo teve como categorias finais a “flexibilização do trabalho” que mostra a 

característica de constante adaptação dos processos na empresa em análise, o que resulta em 

dificuldades no cumprimento dos referidos processos, e a “desmotivação” que evidencia 

comportamentos inadequados com os colegas e falta de equidade com os colaboradores por 

parte da gestão, o que indica a necessidade de treinamentos e ações efetivas voltadas ao 

comportamento individual. 

Como sugestões para trabalhos futuros, a efetividade de treinamento poderia ser 

analisada em outras organizações de portes diferentes, com o uso de instrumentos qualitativos 

e quantitativos, de forma comparativa com indicadores organizacionais. 
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ANEXOS 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. Conte como foi a sua vinda para o restaurante escola. 

 

2. Depois da contratação, você passou pelo treinamento? Conte como foi. 

 

3. Quais as maiores dificuldades que você teve com o treinamento? 

 

4. Como foram os seus primeiros dias no restaurante? (relato detalhado) 

 

5. Quando você tinha alguma dúvida, a quem você recorria? Quais eram as principais dúvidas 

que você teve? 

 

6. E como você está agora com o seu trabalho? 

 

7. Se pudesse mudar algo no seu trabalho, o que seria? 

 

8. E se fosse começar hoje, o que teria feito diferente? 

 

9. Você acredita que esteja realizando as suas atividades de acordo com o treinamento ou há 

algo que você não tenha implementado na sua prática? 

(conforme a resposta, perguntar o porquê.) 
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QUADRO DA ANÁLISE DE OBSERVAÇÃO 

 

ENTREVISTADO:  

NORMAS DE ATENDIMENTO SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Ao entrar nas áreas de manipulação de alimentos, devem usar 

touca para cobrir o cabelo.       

No horário de trabalho, deve estar sempre uniformizado. 

      

Manter o uniforme limpo e apresentável. 

      

É proibido fumar em qualquer ambiente usando o uniforme. 

      

Não se afastar do local de trabalho sem a substituição de um 

colega. 

      

É proibido estar com o celular no horário de atendimento. 

      

É proibido o uso de bebidas durante o atendimento. (Exceto 

água). 

      

É proibido o uso de joias, relógios, adornos e acessórios em 

horário de trabalho. 

      

Jamais secar o suor com o avental. 

      

Não comer ou beliscar alimentos que estão sendo preparados, 

e nem mascar chicletes. 

      

Agradecer aos colegas e supervisores quando fornecerem 

auxílio. 

      

Nunca gritar com os colegas, sempre manter calma. 

      

Chamar os colegas pelo nome. É proibido apelidos. 

      

Não fazer distinção entre os clientes. 

      

Máxima atenção afim de evitar danos, prejuízos e desperdícios 

de materiais e produtos. 

      

 


