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Resumo

A implementação de novas tecnologias de autoatendimento tem ocupado espaço e com investimentos substanciais no ramo de food
service no Brasil. As tecnologias de autoatendimento permitem maior satisfação para o cliente e o estabelecimento. Nos dias atuais em
detrimento a vida corrida e quantidade de tarefas que tem que ser cumpridas no dia a dia, as pessoas estão cada vez mais buscando
produtos e serviços que sejam agis e que satisfação as suas necessidades de forma rápida e com qualidade. Portanto o objetivo desse
relato técnico é observar a percepção dos consumidores em detrimento ao uso da tecnologia empregada nos estabelecimentos de fast
food na cidade de São Paulo. O procedimento da pesquisa foi realizado a abordagem qualitativa, quantitativa e exploratória. A pesquisa
realizada com o instrumento de pesquisa questionário aplicado aos consumidores in loco. Os resultados apontam que os consumidores
têm alta percepção em relação as tecnologias de autoatendimento, pelo conforto e rapidez. Porém, o uso da tecnologia empregada por
esses estabelecimentos não se mostrou como o fator principal na escolha de estabelecimentos neste segmento.
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A IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOATENDIMENTOEM REDE DE FAST-FOOD 

E A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR. 

 

 

 

Resumo: 

A implementação de novas tecnologias de autoatendimento tem ocupado espaço e com 

investimentos substanciais no ramo de food service no Brasil. As tecnologias de 

autoatendimento permitem maior satisfação para o cliente e o estabelecimento. Nos dias atuais 

em detrimento a vida corrida e quantidade de tarefas que tem que ser cumpridas no dia a dia, 

as pessoas estão cada vez mais buscando produtos e serviços que sejam agis e que satisfação as 

suas necessidades de forma rápida e com qualidade. Portanto o objetivo desse relato técnico é 

observar a percepção dos consumidores em detrimento ao uso da tecnologia empregada nos 

estabelecimentos de fast food na cidade de São Paulo. O procedimento da pesquisa foi realizado 

a abordagem qualitativa, quantitativa e exploratória. A pesquisa realizada com o instrumento 

de pesquisa questionário aplicado aos consumidores in loco. Os resultados apontam que os 

consumidores têm alta percepção em relação as tecnologias de autoatendimento, pelo conforto 

e rapidez. Porém, o uso da tecnologia empregada por esses estabelecimentos não se mostrou 

como o fator principal na escolha de estabelecimentos neste segmento. 

Palavras Chave: Autoatendimento. Tecnologia. Gestão em Alimentos e Bebidas. 

 

Abstract: 

The implementation of new self-service technology has occupied space and investment 

substances in the food service industry in Brazil. The self-service technologies allow greater 

satisfaction for the customer and the establishment. Nowadays over the race life and amount of 

tasks that have to be met on a daily basis, people are increasingly seeking products and services 

that are you act and satisfaction to their needs quickly and with quality. Therefore the objective 

of this technical report is to observe the perception of consumers over the use of the technology 

used in fast food establishments in São Paulo. The procedures of the research was qualitative, 

quantitative and exploratory. The survey of the questionnaire survey instrument applied to 

consumers. The results show that consumers have high perception of self-service technologies 

for comfort and speed. However, the use of the technology used by these establishments was 

not the main factor in choosing establishments in this segment. 

Key Words: Self service; Technology; Management in Food and Beverage 
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1 - Introdução 

De acordo com Rayport & Sviokla (1994), os caixas automáticos foram desenvolvidos, 

inicialmente para saques e depósitos, tendo em vista clientes com pouca movimentação, mas 

foram aceitos no mercado pela praticidade do atendimento 24 horas, tornam-se muito utilizado 

pelos clientes em geral. O atendimento eletrônico, custa em média, cinco vezes menos para a 

empresa, que o atendimento humano e isso torna possível um investimento maior nestes setores, 

substituindo necessariamente o atendimento presencial. 

 Para muitas empresas o autoatendimento pode ser a solução de vários problemas de 

gestão e organização, como o gerenciamento de filas. Segundo Kimes e Collier (2016) 

tecnologias de autoatendimento como totens, sites e aplicativos para celular têm vantagens de 

reduzir despesas e também o potencial de aumentar o faturamento. Também tem a vantagem 

de colocar o cliente sob controle de seu pedido ou serviço prestado.  

 As tecnologias de autoatendimento geralmente são implantadas para suprir satisfação e 

expectativas dos clientes. É relevante ressaltar que os clientes necessitam de interação humana 

com a tecnologia e muitos deles preferem que o autoatendimento seja acompanhado por 

funcionários caso a situação saia do controle. (Kimes e Collier 2016) 

 Os pontos de autoatendimento trazem vantagens para os consumidores além da 

interação humana com a tecnologia, mas também trazem conveniência e velocidade na 

transação. As pessoas optam pelo serviço de atendimento pela crença que isso vai trazer um 

maior nível de conveniência, o que significa que os consumidores vão poder escolher quando 

as iterações devem ocorrer. Outro ponto é a velocidade da transação. O autoatendimento 

permite que as transações sejam feitas muito mais rápidas e acessíveis, mas nesse caso é 

necessário que os gestores treinem seus funcionários e consumidores. (Kimes e Collier 2016). 

Mas em detrimento ao avanço tecnológico a utilização de autoatendimento tem 

ramificado pelos mais variados segmentos, neste relato técnico o objetivo é apresentar a 

importância e a percepção dos clientes na utilização desta forma de atendimento em um 

restaurante fast food na cidade de São Paulo onde será possível verificar que nos dias atuais 

está vem sendo uma realidade no quesito atendimento.  

 

1.2 Contexto Investigado; 

Análise do uso da tecnologia para atendimento dos consumidores na busca de agilidade 

e praticidade na realização de sua compra. Modelo verificado neste tipo de atendimento em 

utilização de totens possibilitam o consumidor realizar suas escolhas e pagamento diretamente 

pela máquina de autoatendimento seja o pagamento por cartão de crédito ou debito. 

1.3 Diagnóstico da Situação-Problema; 

 Em uma rede de fast food de São Paulo foi diagnosticado o excesso de filas e atrasos 

nos pedidos. Em entrevista com o gerente do estabelecimento, ele relatou que o atendimento 
convencional estava gerando insatisfação nos clientes, que aguardavam em filas exaustivas para 

ser atendidos. Além da fila para fazer o pedido, a fila de retirar o pedido cansava ainda mais os 

clientes que já estavam em pé aguardando para ser atendidos e cada vez mais insatisfações para 

os consumidores, o que estava afetando o rendimento de lucro do local. 

Segundo Salamão (2015) o Diretor Sr. Marcello Farell relata que para driblar a 

concorrência e chamar a atenção pela inovação, o Bob’s está reformando suas lojas e o 

atendimento. A rede brasileira de fast food está incluindo a opção de customizar os lanches e 

deixando as lojas de rua com um ambiente mais agradável e ainda pela necessidade do fast food 

de mudar para conseguir alcançar os novos consumidores, mais jovens e mais informados. 
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A reformulação da oferta do Bob’s é a versão brasileira de alguns testes que redes de 

fast food tradicionais estão fazendo, ao adaptar os cardápios, ambientes e sistemas de 

atendimento. 

2 . Metodologia  

2.1 Quanto à natureza da pesquisa ou abordagem do problema 

A natureza da pesquisa é aplicada, que de acordo com Trujillo (1982, p.171) “pode 

contribuir teoricamente com novos fatos para o planejamento de novas pesquisas ou mesmo 

para a compreensão teórica de certos setores do conhecimento”.  

2.2 Quanto aos objetivos 

Quanto aos objetivos pretendidos, a pesquisa se classifica em descritiva e exploratória. 

A pesquisa descritiva para Barros e Lehfeld (2013) “procura descobrir a frequência com que 

um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões com outros 

fenômenos”.  

A pesquisa exploratória para Gil (2007), tem como objetivo apresentar o problema com 

maior familiaridade, de modo torna-lo mais explícito. Onde pode-se envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que dominam o assunto pesquisado.  

2.1. Quanto aos procedimentos 

Quanto aos procedimentos a abordagem do trabalho é qualitativa e quantitativa. Para 

Silva e Menezes (2000) a pesquisa qualitativa: 

... considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no 

processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os 

focos principais de abordagem 

Já a pesquisa quantitativa, para Fachin (2002): 

é determinada em relação aos dados ou à proporção numérica, mas a 

atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação de 

uma propriedade não é quantificada cientificamente. Por exemplo, 

podemos atribuir um número ao comprimento de um objeto de relance. 

Isso não será́ quantificação científica. A quantificação científica 

envolve um sistema logico que sustenta a atribuição de números, cujos 

resulta- dos sejam eficazes. 

 

A pesquisa é realizada através do método bibliográfico que de acordo com Cervo e 

Bervian (2002, p. 65) “procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental”. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário com clientes do Fast Food in loco. Para 

Gil (2007), o questionário é uma técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo como objetivo o 

conhecimento de suas opiniões ou situações vivenciadas. 
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3. ANÁLISE DE DADOS 

3.1. Planejamento da pesquisa 

A primeira etapa da pesquisa foi identificar a percepção do cliente na realização de 

pedidos em restaurante fast food por totem. 

 A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista pessoal, sendo que os dados 

foram coletados no próprio restaurante fast food no momento em que os clientes realizavam os 

seus pedidos, o estabelecimento selecionado foi um restaurante do Bobs situado na Av. paulista 

na cidade de São Paulo, onde o entrevistador aplicou o questionário diretamente aos clientes. 

Para a seleção dos clientes entrevistados, foi feita uma amostra aleatória com confiança 

de 100%. Dessa forma, foram entrevistados 23 usuários do estabelecimento, de ambos os sexos 

e ambas as idades, no mês de junho de 2016. 

Para a realização desta pesquisa foi selecionado 01 restaurantes da rede Bobs, a escolha 

neste caso de apenas um restaurante deu se ao fato de ser um dos restaurantes da rede a contar 

com o sistema de totem e possuir um grande fluxo de pessoas. 

O questionário continha perguntas em três blocos. O primeiro bloco as perguntas eram 

sobre a importância do uso da tecnologia. O segundo sobre a percepção dos consumidores sobre 

as tecnologias adotadas pelo estabelecimento. E o terceiro e último bloco continha questões 

gerais sobre os participantes, como idade, gênero, grau de escolaridade e renda. 

Os 23 consumidores entrevistados utilizavam os totens para realizar o pedido. Os 

participantes eram 54,5% homens e 45,5% mulheres, maioria jovens entre 16 a 25 anos. O 

objetivo principal do questionário era avaliar a percepção dos consumidores em relação a 

tecnologia, se a tecnologia ajudava a facilitar, diminuir o tempo para realizar o pedido e evitar 

filas exaustivas. 

 A maioria dos participantes do questionário frequentam restaurantes de fast food pelo 

menos uma vez ao mês, e percebiam a comodidade em redes que utilizavam a tecnologia em 

seus serviços. A maioria afirmou que a tecnologia para realizar o pedido é muito importante e 

importante. (Gráfico 1.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Importância na escolha de Fast Food: Fonte: Questionário pesquisa. 2016 

O modelo atual de atendimento por totens facilitou em questão de tempo de atendimento, 43,5% 

dos participantes afirmaram que o novo modelo de atendimento é mais rápido que o modelo 

anterior, pedido direto com o funcionário, onde 43,5% dos participantes marcaram o 
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atendimento anterior como demorado. 65,2% dos participantes relataram que o atendimento 

está melhor que o anterior. 

 A opção de realizar a compra pelos totens permite que o consumidor aguarde o seu 

pedido sentado na sua mesa, e quando o pedido está pronto o consumidor se desloca da sua 

mesa para o balcão e retira o seu pedido. De acordo com as respostas dos participantes 47,8% 

acha muito bom poder escolher o lugar de sentar antes da refeição chegar como pode ser 

observado no gráfico 2 abaixo. Mesmo com essa opção de se sentar antes de retirar o pedido, 

39,1% dos participantes afirmaram esperar o pedido direto no balcão conforme apresentado no 

gráfico 3. 

 

  

Gráfico 2 Escolha do lugar para sentar:  Fonte: Questionário pesquisa. 2016 

   

Gráfico 3 Movimentação do cliente: Fonte: Questionário Pesquisa. 2016 

 Nota-se que a percepção dos consumidores é alta para o uso de tecnologia em 

estabelecimentos, pois enquadra a facilidade de uso e a rapidez do serviço. A comodidade de 

usar o autoatendimento faz com que os consumidores se sintam livres para fazer seu pedido e 

sem as pressões de realizar o pedido direto no balcão de atendimento. A tecnologia é útil para 

os consumidores, mesmo a maioria ter afirmado que o uso de tecnologias em estabelecimentos 

não ser o principal fator de escolha na hora de ir ao local. O uso de autoatendimento deixou o 

serviço mais rápido e confortável. 
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4. Cenário Identificado 

 A central desse estabelecimento de fast food resolveu adotar o sistema de totens de 

autoatendimento em suas franquias no Brasil. No estabelecimento estudado em São Paulo a 

tecnologia foi adotada com a finalidade de gerenciar filas, deixar o atendimento mais rápido e 

proporcionar que o consumidor possa aguardar seu pedido sentado.   

Conforme relatado por Marcello Farell que há 3 anos, foram realizadas pesquisas de 

mercado que indicaram que o modelo padrão de fast food iria perder relevância para o 

consumidor moderno. A partir dessas pesquisas, foi revisada toda a oferta Bob’s. (Salomão 

2015) 

A nova oferta prevê revisão visual da marca, customização de produtos e tudo recheado 

de tecnologia de autoatendimento. O consumidor pode fazer o sanduiche do jeito que ele gosta, 

do tamanho da fome dele, e faz o pagamento com qualquer meio plástico, cartão de crédito ou 

débito. Automaticamente, o pedido sai impresso na cozinha. 

Nesse momento, as duas alternativas convivem. Mantemos os caixas físicos, não só para 

o recebimento de pagamento em dinheiro, mas também em uma fase que o consumidor está se 

adaptando.  

As duas figuras abaixo ilustram o modelo dos totens utilizados pelo Bobs na figura 1 

tem se uma visão geral do equipamento já na figura 2 é possível ter uma ideia da tela do 

equipamento onde é realizada a interação do consumidor para solicitar seus pedidos. 

 Modelo do totem utilizado pelo estabelecimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Totem para Atendimento                                                   Figura 2: Totem para Atendimento                                   

Fonte: Tecmundo (2014)                              Fonte: Exame (2015) 

    

Também para que houvesse sucesso na implantação deste modelo de atendimento foram 

necessários ajustes na operação conforme explica o diretor da rede. Ainda, segundo Marcello 

Farrel foi necessário refazer e rever todo o modelo operacional da cozinha. Pesquisaram 

bastante e buscaram os melhores equipamentos. A equipe também foi bem treinada para não 

haver perda de tempo de atendimento. 

A melhor adaptação foi colocar uma impressora no início da linha de montagem dos 

hambúrgueres. Assim que o cliente conclui o pedido, seja no autoatendimento ou no caixa, a 

impressora emite uma comanda, dando início à produção. Isso dá mais velocidade.  

Com esse boleto, conseguimos reduzir em um segundo o tempo médio da linha de 

montagem. 
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5. Resultados Obtidos 

Em primeiro lugar será apresentado as informações dos resultados obtidos segundo o 

Diretor da Rede Bobs na sequência segue resultados de pesquisa realizada em loco. 

Ainda segundo Marcello Farrel: Já podemos ver resultados significativos. As vendas de 

uma loja da Av. Paulista, que foi reformada no ano passado, cresceram 20% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Outra loja no Rio de Janeiro, que foi reformada em agosto de 

2014, teve crescimento de 35% nas vendas. (Salomão 2015) 

A seguir apresentaremos a relação da percepção dos consumidores em melhoria do 

atendimento conforme pesquisa realizada. O estabelecimento conta com os totens para que os 

consumidores realizem seus pedidos com o intuito de facilitar e melhorar o serviço utilizando 

a tecnologia de autoatendimento conforme palavras do Diretor da rede de Fast Food. 

 Foi aplicado um questionário para os consumidores que utilizavam o autoatendimento 

para realizar os pedidos, onde o objetivo era avaliar a percepção dos consumidores em relação 

a praticidade do atendimento, o tempo e a comodidade. 

 O autoatendimento é monitorado por um atendente que estava à disposição dos clientes 

caso houvesse duvidas ou dificuldades em acessar e realizar o pedido. Os funcionários dos 

estabelecimentos estavam familiarizados com a tecnologia do autoatendimento. 

A tecnologia de autoatendimento permite avanços tanto para os consumidores quanto 

para os funcionários. A praticidade, rapidez e conforto do serviço faz com que a melhoria do 

atendimento seja significante, o que traz reflexos de satisfação tanto para o estabelecimento 

quanto o consumidor.  

          As tecnologias devem ser implementadas com cuidado, para que o grande investimento 

financeiro não seja um desperdício para o estabelecimento. Chamar a atenção das maquinas de 

totens é um dos aliados para o sucesso da tecnologia.  

 Deixar com que o cliente se sinta confortável para usa-la e se preferir recorrer ao uso da 

tecnologia antiga, direto no balcão de atendimento. 

Os 23 respondentes utilizavam os totens para realizar o pedido. Os participantes eram 

54,5% homens e 45,5% mulheres, maioria jovens entre 16 a 25 anos. O objetivo principal do 

questionário era avaliar a percepção dos consumidores em relação a tecnologia, se a tecnologia 

ajudava e facilitava e principalmente diminuía o tempo para realizar o pedido sem que houvesse 

a necessidade de enfrentar filas exaustivas. 

  A maioria dos participantes do questionário frequentam restaurantes de fast food 

pelo menos uma vez ao mês, e percebiam uma comodidade em redes que utilizavam a 

tecnologia em seus serviços. A maioria afirmou que o atual modelo para realização de pedido 

é muito melhor com mostra o gráfico 4. 
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Gráfico 4: Melhoria no atual serviço: Fonte: Questionário Pesquisa. 2016  

 Foi possível perceber que o modelo atual de atendimento por totens facilitou em questão 

de tempo de atendimento, 43,5% dos participantes afirmaram que o novo modelo de 

atendimento é mais rápido que o modelo anterior, pedido direto com o funcionário, onde 43,5% 

dos participantes marcaram o atendimento anterior como demorado. 65,2% dos participantes 

relataram que o atendimento está melhor que o anterior como mostra o gráfico 4. 

 A opção de realizar a compra pelos totens permite que o consumidor aguarde o seu 

pedido sentado na sua mesa. De acordo com as respostas dos participantes 47,8% acha muito 

bom poder escolher o lugar de sentar antes da refeição chegar. Mesmo observando que 39,1% 

dos consumidores preferem esperar o pedido direto no balcão. Diante da percepção dos 

consumidores com relação ao uso da tecnologia em estabelecimentos de fast food, com maior 

facilidade e rapidez em suas solicitações. O uso do autoatendimento faz com que os 

consumidores se sintam livres para fazer seu pedido e sem as pressões de realizar o pedido 

direto no balcão de atendimento. Mesmo diante desta afirmação de 34,8% dos consumidores 

entrevistados, dizer que o uso de tecnologias em estabelecimentos fast food não é o principal 

fator de escolha na hora de ir a estabelecimentos deste segmento. 
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Considerações Finais. 

 

A pesquisa apresentada foi conduzida com o objetivo de entender percepção dos 

clientes após a realização de pedidos em restaurante fast food por totens. 

Após a seleção da amostra, análises realizadas com base nas entrevistas aplicadas 

através de questionário, foi possível atingir o objetivo proposto. 

Respondendo a problemática da pesquisa, conclui-se que, este modelo de atendimento 

com a utilização de tecnologia é de grande importância para o consumidor assim como a escolha 

de restaurantes fast food e além da sua movimentação. Isso é possível na visão do consumidor 

devido a implantação dos totens. 

Por fim, verifica-se a importância de realizar-se a realizar a implantação deste modelo 

de atendimento em outros fast food, pois de acordo como os estudos realizados observou-se a 

importância dada pelo consumidor e a percepção de valor quanto ao seu atendimento. 

Como sugestão de pesquisa futura: indica-se como pesquisa futura realizar pesquisas 

mais abrangentes inclusive comparando com clientes de cadeias de fast food diferentes e outras 

formas de atendimento com o uso da tecnologia, visto que apesar de existir tais modelos em 

outros segmentos como bancos, aeroportos e até mesmo hospitais, mas no segmento de 

alimentos e bebidas são poucos os estabelecimentos que contam que esta tecnologia. 
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