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Resumo

As empresas do setor de alimentos e bebidas no Brasil, ao que as pesquisas indicam, tem sido cautelosas em adotar a tecnologia de
pagamento com o uso de dispositivos móveis. Ciente dessa situação, o presente artigo investiga a expectativa e as percepções no uso da
tecnologia de pagamentos móveis em empresas do setor de alimentos e bebidas, para isso, apresenta um levantamento realizado com 80
consumidores que sugerem mudanças e uma adaptação rápida a novos recursos tecnológicos em bares e restaurantes. Todos os
entrevistados estavam cientes da tecnologia de pagamento voltado para o cliente, tais como aplicativos móveis, utilização de tablets,
caixas e mecanismos de pagamento remoto, e em sua totalidade esperam a instalação desses equipamentos nos restaurante e aplicações
nos celulares no próximo ano ou dois. Potenciais benefícios em permitir que aos clientes o pagamento eletrônico de suas contas,
incluem um processo mais ágil, menos tempo necessário para esperar a equipe (garçom, maitre, caixa), maior segurança, maior
satisfação do cliente, redução de custos trabalhistas, aumento de receita com maior rotatividade das mesas e acesso a melhores dados
dos consumidores. Ironicamente, a segurança também é considerada como sendo uma barreira em potencial. Outras barreiras incluem
questões de infraestrutura, o custo de dispositivos, o custo de integração dos pagamentos móveis com sistemas de POS e de pagamento,
o impacto da redução do contato com o cliente, e o fato de que a utilização de tecnologia voltada ao cliente existente na indústria ainda
é muito fragmentado, e em fase de incubação.



1 
 

EXPECTATIVAS E PERCEPÇÕES NO USO DA TECNOLOGIA DE 

PAGAMENTOS VOLTADA AO CLIENTE 

 

Nilton Gomes Furtado1 

Sérgio Luís Ignácio de Oliveira2 

         

Resumo 

As empresas do setor de alimentos e bebidas no Brasil, ao que as pesquisas indicam, tem sido 

cautelosas em adotar a tecnologia de pagamento com o uso de dispositivos móveis. Ciente dessa 

situação, o presente artigo investiga a expectativa e as percepções no uso da tecnologia de 

pagamentos móveis em empresas do setor de alimentos e bebidas, para isso, apresenta um 

levantamento realizado com 80 consumidores que sugerem mudanças e uma adaptação rápida 

a novos recursos tecnológicos em bares e restaurantes. Todos os entrevistados estavam cientes 

da tecnologia de pagamento voltado para o cliente, tais como aplicativos móveis, utilização de 

tablets, caixas e mecanismos de pagamento remoto, e em sua totalidade esperam a instalação 

desses equipamentos nos restaurante e aplicações nos celulares no próximo ano ou dois.  

Potenciais benefícios em permitir que aos clientes o pagamento eletrônico de suas contas, 

incluem um processo mais ágil, menos tempo necessário para esperar a equipe (garçom, maitre, 

caixa), maior segurança, maior satisfação do cliente, redução de custos trabalhistas, aumento 

de receita com maior rotatividade das mesas e acesso a melhores dados dos consumidores. 

Ironicamente, a segurança também é considerada como sendo uma barreira em potencial. 

Outras barreiras incluem questões de infraestrutura, o custo de dispositivos, o custo de 
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Metodologia 

 

O presente relato técnico se baseou em um estudo de natureza quantitativo-descritiva, 

já que procurou expor as características de determinada população ou fenômeno. Oliveira 

(1997) destaca que os estudos descritivos possibilitam identificar as diferentes formas dos 

fenômenos, sua ordenação, classificação, explicação das relações de causa e efeito dos mesmos, 

o que leva à obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de diversos fatores e 

elementos que influenciam determinado fenômeno. 

A fim de coletar informações, a pesquisa utilizou um questionário semiestruturado 

online, disponibilizado no site https://pt.surveymonkey.net/. A coleta ocorreu entre os meses de 

maio e junho de 2016. O universo da pesquisa foi escolhido por conveniência, de grupos de 

usuários da internet por meio do Facebook e grupos do Whatsapp (aplicativo de celular). Os 

membros destes grupos são em sua maioria profissionais que utilizam estes recursos como troca 

de experiências profissionais, alimentação e viagens.  

O questionário continha 20 perguntas, onde analisavam a experiência e a percepção do 

uso da tecnologia de pagamento voltada ao cliente. O objetivo foi relacionar as perguntas entre 

os métodos tradicionais de pagamento, com o método usando dispositivos móveis. O 

questionário com o link de acesso para respondê-lo foi enviado para o grupo do Whatsapp que 

é composto de profissionais de ramos diversificados de atuação e composto pelos gêneros 

masculino, feminino e sem gênero.  

Foram respondidos 80 questionários onde 62 questionários apresentaram uma taxa de 

78% de conclusão. Os dados foram tratados pelo software SAS JMP, se utilizando de método 

probabilístico através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho) foi estimado 

uma população de 10.000.000, obteve-se uma margem de erro de 7%, e um nível de confiança 

de 80% da pesquisa. 

 

Referencial Teórico 

 

A percepção e o envolvimento de clientes e consumidores nos processos de 

desenvolvimento de produtos (PDP) têm sido investigados como uma técnica alternativa para 

a coleta de informações para empresas de diversas áreas incluindo o setor de alimentos e 

bebidas, que buscam vantagens competitivas por meio do lançamento de produtos inovadores.  

Slater e Narver (1995) já apontaram que as empresas que desejam desenvolver a sua 

capacidade de inovação devem buscar alternativas para complementar as técnicas tradicionais 

de pesquisa de mercado, incluindo a tecnologia de informação e meios de melhorar a satisfação 

dos consumidores. Nesse contexto, o envolvimento de consumidores em processos de 

desenvolvimento de produtos (PDP) tem sido investigado como uma técnica alternativa para a 

coleta de informações valiosas para as empresas que buscam vantagens competitivas por meio 

do lançamento de produtos inovadores (VON HIPPEL, 1986; ALAM, 2002; NAMBISAN, 

2002; URBAN; VON HIPPEL, 1988; LILIEN e outros, 2002; FRANKE e outros, 2006).  

A cocriação pressupõe o envolvimento do consumidor na criação da essência da oferta 

e permite que consumidores e empresas compartilhem ideias de inovação, design ou novos 

produtos. Essa ideia de cocriação está relacionada às mudanças conceituais que se enxerga no 

pensamento do marketing. Lusch (2007) propôs que a disciplina passou por três estágios desde 

o seu surgimento na área acadêmica:  

1. To marketing: o objetivo principal do marketing é entregar produtos ao mercado, isso 

devido ao fato que comprador e vendedor estão separados no mercado. Oferta e capacidade 

produtiva são escassos, e o papel do marketing é a alocação dos recursos escassos; 

2. Market (ing) to: o objetivo principal do marketing é identificar clientes e realizar o 

marketing para eles, isso porque, como a economia tornara-se mais desenvolvida, o que surgiu 
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não era uma falta de abastecimento e sua distribuição eficiente, mas sim uma falta de clientes e 

mercados. As organizações necessitavam encontrar clientes para os seus produtos, isso significa 

que deveriam ser orientadas para o cliente.  

3. Market (ing) with: seria o estágio mais avançado. As empresas que tem como filosofia 

enxergar o cliente como endógeno e como um parceiro na cocriação. Seria um estágio mais 

avançado do relacionamento e pensamento do Marketing, e já estaria sendo praticado por um 

número crescente de empresas inovadoras. 

Neste contexto, a satisfação do cliente, a velocidade no atendimento, a percepção de 

novas tecnologias agregadas a um novo produto ou um produto existente, gera uma relação ao 

conceito de envolvimento. É fundamental delimitar o distanciamento do conceito utilizado 

neste estudo do significado de envolvimento utilizado tradicionalmente na área de 

comportamento do consumidor, nesse sentido, pode-se entender que, como o marketing pode 

ser entendido como a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores, estudar o seu 

comportamento e compreender quais são suas reais necessidades é fundamental no processo 

mercadológico e no entendimento do uso de novas tecnologias de relacionamento com o 

mercado.  

Dessa forma, o objetivo do marketing é entender como o consumidor escolhe, compra, 

usa, descarta e recomenda determinados produtos. Por meio de suas prerrogativas estudam-se 

quais os determinantes do comportamento dos clientes como os fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. Com base nestas informações, pode-se pensar nas ofertas mais precisas 

para satisfazer o consumidor em seu momento de compra (KOTLER, 1993; OLIVEIRA, 2007). 

Nessa área, o envolvimento apresenta o sentido de relevância pessoal de um produto ou serviço 

(ENGEL; BLACWELL; MINIARD, 2000).  

Kimes (2013) informa que a tecnologia de pagamento voltada para o cliente que usa 

equipamentos de tecnologia móveis como smartphones, tablets e dispositivos RFID, está 

gradativamente crescendo em popularidade entre os consumidores e vem sendo aplicado em 

bares e restaurantes. Tal argumento vai ao encontro da tendência atual de usar tecnologias como 

forma de agregar valor para as organizações. Sabe-se que esta é a direção correta, já que  permite 

melhor envolvimento com os consumidores, portanto um dos pontos importantes no conceito 

de marketing e do entendimento do comportamento do consumidor. A implementação desta 

tecnologia pode beneficiar a todos os operadores da área de alimentos e bebidas. 

A National Restaurant Association (NRA, 2013), relata que em mais de metade dos 

serviços completos de restaurante, os clientes usariam tecnologias para pagamentos se 

utilizando de dispositivos móveis. Porém, menos de 5% dos restaurantes têm instalado qualquer 

tipo de tecnologia. Consumidores utilizam meios de pagamentos móveis, em virtude da 

facilidade de utilização, velocidade, segurança e controle, enquanto os restaurantes veem o 

potencial para redução de custos de mão de obra, aumento da receita e maior satisfação do 

cliente (KIMES, 2009).  

Esses meios de pagamento têm sido particularmente bem sucedidos para restaurantes de 

serviço rápido e restaurantes casuais. Por exemplo, a Starbucks lançou o seu serviço de 

pagamento móvel em 2011, e até 2013, 20% das suas transações foram efetuadas utilizando um 

pagamento móvel app. Uma pesquisa da Juniper Research (2014) estima que o mercado de 

pagamento móvel global irá crescer de US$170 bilhões em 2010 para US$630 bilhões em 2014, 

enquanto uma pesquisa da Gartner Reasearch (2013) calcula que em 2016 o mercado de 

pagamento móvel global irá abranger 448 milhões de usuários com um valor de transação de 

US$617 bilhões. 

Os restaurantes têm investido nos seus processos internos com o apoio da tecnologia da 

informação, que vão desde um sistema de agendamento até o pagamento e incluindo até mesmo 

uma pesquisa de satisfação. Esses processos tornaram-se ainda mais úteis como forma de 
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visualizar como podemos alcançar a melhor experiência em uma refeição.  Segundo Kimes 

(2013), a experiência do cliente em uma refeição consiste em seis componentes principais:  

 

1. Pré-Chegada: A partir de quando os clientes decidem ir ao restaurante até a 

chegada ao restaurante;  

2. Chegada: A partir de quando os clientes chegam ao restaurante, até quando eles 

estiverem acomodados;  

3. Solicitação: A partir de quando os clientes estão acomodados no restaurante até que 

eles recebam sua primeira refeição;  

4. Experiência: A partir de quando eles recebem sua conta, até solicitar o pagamento;  

5. Processo de pagamento: A partir do momento em que solicitam o pagamento até 

deixarem o restaurante;  

6. Pós pagamento: Os clientes não estão mais no local. 

 

Para a maioria dos clientes, o mais agradável da refeição é quando estão desfrutando da 

experiência de apreciar o que foi ordenado. As outras fases da refeição são de natureza mais 

utilitarista e, minimalista. Por sua vez, o processo de pagamento normalmente ocorre depois da 

experiência, e durante este processo de pagamento é que ocorre mais stress. Pode-se analisar 

que em alguns aplicativos móveis ou sistemas de pedidos on-line, o pagamento poderá ocorrer 

até mesmo durante a fase de pré-chegada, onde o cliente decide em qual restaurante deseja 

realizar sua refeição (KIMES,2013). 

Tecnologias de pagamento podem causar uma forte influência sobre a estimulação da 

refeição, particularmente para a pós-etapas da experiência (KIMES, 2002). Estudos têm sido 

realizados para identificar quanto tempo os clientes pensam que o jantar deve durar, e sobre o 

impacto do ritmo na satisfação do cliente. O efeito do ritmo varia dependendo da fase da 

refeição e o tipo de restaurante.  

No casual e upscale (restaurantes de alto padrão), os clientes preferem um ritmo mais 

rápido durante o processo de pré e pós-fases da experiência, mas a um ritmo mais lento durante 

o estágio na experiência (refeição) (NOONE, 2007). Isto implica que os processos de 

pagamento mais rápido devem conduzir a um aumento da satisfação do cliente. Para além das 

potencialidades de melhoria da satisfação do cliente, o menor tempo de refeição, e acelerar os 

processos de pagamento também pode permitir que clientes adicionais possam se acomodar em 

períodos lotados. 

No Brasil, já temos o costume de ter terminais de cartão de crédito na mão dos garçons, 

a transação com a máquina portátil é mais rápida uma vez que o cliente não precisa sair da 

mesa, e ir até ao caixa ou terminal; ou aguardar o garçom atender outros clientes e levar a 

máquina portátil de cartão até sua mesa. 

 

Tipos de tecnologia de pagamento voltados para o cliente  

 

Pagamento móvel é um método de pagamento que se utiliza de uma nova alternativa, 

de dispositivos móveis, envolvendo em um processo de pagamento com o intuito de iniciar, 

autorizar e / ou confirmar uma troca de valor financeiro em troca de uma ampla gama de 

serviços ou bens digitais ou não, em vez de pagar com dinheiro, cheque ou cartões de crédito 

(AU; KAUFFMAN, 2008, 2004). 

Existem três tipos básicos de tecnologias de pagamento voltadas ao cliente: aplicativos 

móveis (app), máquinas com recursos NFC (tecnologia de aproximação) e pagamento remoto 

móvel (KIMES, 2009). No momento, parece que a maioria dos pagamentos efetuados através 

tecnologia de pagamentos se utilizam de cartão de crédito e cheques. 
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Com os aplicativos móveis (app), tais como a abordagem utilizada pela Starbucks, os 

clientes têm a opção de associar o seu cartão de crédito ou débito há uma aplicação em um 

smartphone e utilizar seu celular como meio de pagamento. O uso de tecnologia de aproximação 

(NFC) significa que o smartphone ou dispositivo móvel nunca deixa a mãos dos clientes quando 

eles fazem a leitura de seu pagamento.  

Alguns aplicativos de mobile e o recurso de NFC habilitado no smartphone (Google 

Wallet, SquareWallet Isis) requerem que o cliente toque em seu smartphone contra um leitor 

específico enquanto outros (MCX, TabbedOut) detectam automaticamente onde o cliente está 

e não exigem um leitor especifico. Ainda não existem no Brasil dados exatos da utilização 

Oliver Garden desta tecnologia. Poucos restaurantes e bares utilizam esta tecnologia de 

aproximação. A rede de restaurantes utiliza tablets com sistemas integrados a cartões de crédito, 

utilizando a tecnologia móvel. Estes tablets fornecem uma variedade de serviços incluindo o 

pagamento com cartão de crédito ou débito, encomenda, entretenimento e informações. 

A utilização de pagamento remoto móvel permite que os clientes tenham a oportunidade 

de adquirir a sua refeição sem estar fisicamente presente no restaurante. Pagamentos móveis 

remotos ocorrem com frequência em conjunto com um sistema online que pode efetuar um 

pedido da refeição. Muitos sistemas de pedidos on-line e móveis permitem que os clientes 

possam salvar suas informações de pagamento para que eles possam apresentar rapidamente o 

pagamento depois de terem verificado a exatidão do seu pedido. Os sistemas da IFOOD e 

Pedidos Já são os mais utilizados como aplicativos móveis e solicitação online. 

O que faz um consumidor pegar um celular, acessar a internet, baixar um aplicativo e 

pedir comida para ser entregue em casa? Seja por comodidade, falta de tempo ou qualquer outro 

motivo, o setor de delivery e to go – quando o consumidor compra um alimento e o consome 

em outro local, como é o caso do drive thru – encerrou 2015 com faturamento de R$ 9 bilhões. 

E, mesmo com a crise, conseguiu a proeza de contabilizar R$ 1 bilhão a mais do que no ano 

anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL). Um 

crescimento de 12,5%. O segmento responde por 6% do mercado de alimentação fora do lar.  

O mercado de alimentação fora do lar é uma das vertentes da economia nacional que 

oferece aos investidores rentabilidade muito acima das projeções do PIB brasileiro. Atualmente, 

devido à crise política e econômica, existem alguns contratempos, mas a tendência no setor é 

de alta.  

Enquanto a maioria dos restaurantes ainda não adotaram um sistema que se utiliza das 

últimas tecnologias para efetuar transações eletrônicas integradas muitas vezes ao delivery, 

sistemas de agendamento, e/ou de antecipação de pagamento; empresários de alimentos e 

bebidas acreditam que essa tecnologia se tornará mais prevalente no futuro devido à associação 

de velocidade e maior satisfação do cliente. Viu-se que é uma fatia do mercado a ser preenchida, 

com o maior benefício associado com a tecnologia de aumento das transações. O uso de 

tecnologia pode reduzir o tempo de operação de pagamento nos restaurantes de serviço rápido 

(fast food ou bares) e serviço completo (upscale). Uma pesquisa da American Express verificou 

que de pagamento sem contato é 63% mais rápido do que o pagamento em dinheiro e 53% mais 

rápido do que pagamento de cartão de crédito. 

A velocidade não é a única consideração, no entanto. Por autorizar os operadores a fim 

de reduzir o número de etapas no processo de pagamento, o uso de tecnologia oferece a 

oportunidade de melhorar a satisfação do cliente, reduzir os custos do trabalho e aumentar a 

receita e fornecer melhor atendimento ao cliente dados, bem como oferecer opções de 

entretenimento para os hóspedes, como foi destacado aqui. 

 

 

Introdução 
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O uso da tecnologia da informação está presente em nosso cotidiano. Com isso, os meios 

de pagamentos que se utilizam de tecnologia tornaram-se comuns e corriqueiros, onde são 

realizadas transações de transferências de valores, pagamento de contas, entre outras operações 

que transformam o contexto no qual as empresas estão inseridas e o relacionamento com os 

seus consumidores. Nota-se que a evolução é constante, à medida que a tecnologia da 

informação lança novos dispositivos e novas aplicações, seja para uso comercial ou de 

relacionamento social. 

Como vivemos em um mundo agitado e corrido, o uso de tecnologias para pagamentos 

de contas utilizando também de dispositivos móveis, aos poucos vem se difundindo no Brasil, 

devido ao fato de se tratar de um mercado em franca expansão em virtude da utilização de 

dispositivos móveis por uma grande parte da população. Atualmente existem cerca de 283 

milhões de aparelhos celulares, segundo dados da Agência Brasileira de Telecomunicação 

(ANATEL). 

Outros dados que podemos analisar em relação ao panorama que norteia o estudo são as 

transações envolvendo meios digitais e eletrônicos. A utilização dos cartões de crédito chega a 

1,08 trilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 

Crédito e Serviços (ABECS). Estes dados compõem os gastos dos brasileiros, que de acordo 

com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), o mercado de alimentação 

movimenta mais de R$143,60 bilhões – 1/3 das despesas familiares segundo IBGE. É sabido 

que o Brasileiro gasta em torno de 25% de sua renda em alimentação fora de casa, isto 

representa cerca de 2,7% do PIB Brasileiro, segundo estudo realizado pelo IBGE. 

Os meios de pagamento voltados para o cliente, utilizando smartphones e outros 

dispositivos móveis estão crescendo gradativamente, aparecendo de uma forma colaborativa de 

evolução. Nosso estudo mediu a percepção da tecnologia e o desejo da facilidade na utilização, 

velocidade, segurança e controle que essa tecnologia pode proporcionar, na mesma medida que 

os restaurantes buscam minimizar seus custos com mão de obra, melhorar a satisfação dos 

clientes.  

De acordo com a associação de bares e restaurantes do EUA (NAR, 2013) metade dos 

restaurantes e bares adotou algum tipo de tecnologia, como exemplo a Starbucks, que lançou o 

seu serviço de pagamento móvel em janeiro 2016 no Brasil, e deseja manter os mesmos 

números do mercado norte-americano, em que o pagamento móvel representa mais de 20% de 

todas as transações nas lojas da companhia nos Estados Unidos - 7 milhões de pagamentos por 

semana no país (CLUCKEY, 2011).  

O envolvimento do consumidor na criação da essência da oferta, permite que 

consumidores e empresas compartilhem ideias de inovação, design ou novos produtos. Neste 

contexto, a satisfação do cliente, velocidade no atendimento, percepção de novas tecnologias 

agregadas ao um novo produto ou um produto existente, faz com que tenhamos uma relação 

com o conceito de envolvimento. Portanto, é fundamental delimitar o distanciamento do 

conceito utilizado neste estudo, do significado de envolvimento utilizado tradicionalmente na 

área de comportamento do consumidor. 

Tendo em consideração esta tendência crescente, o presente estudo buscou analisar o 

papel dos processos de pagamento em bares e restaurantes, os tipos de tecnologia de pagamento 

disponíveis voltadas ao cliente e as possíveis vantagens e desvantagens de sua utilização.  

Este estudo mediu a percepção dos benefícios da tecnologia e o desejo da utilização de 

uma aplicação se utilizando de meios de pagamento móveis; assim como a influência da 

velocidade, segurança e controle que essa tecnologia pode proporcionar ao consumidor, na 

mesma medida que os restaurantes buscam minimizar seus custos com mão de obra, melhorar 

a satisfação dos clientes. De uma forma colaborativa, buscando a interação do cliente com os 

processos e etapas de sua experiência em uma refeição, o estudo faz comparações em relação a 



7 
 

expectativa e a percepção do uso da tecnologia de pagamentos a outro estudo realizado em 2013 

pela pesquisadora Professora Doutora Sheryl E. Kimes da Cornell University. 

 

 

Resultados obtidos e análise 

 

Por tratar de uma estratégia e percepção dos clientes no uso da tecnologia da informação 

para pagamentos em bares e restaurantes, o estudo levantou algumas características, ou seja, 

informações e serviços que atendam os clientes e suas principais necessidades de ter uma 

verdadeira experiência ao realizar suas refeições fora de casa. 

Esse estudo, segue a estrutura do estudo realizado por KIMES(2013), da Cornell 

University, com foco na velocidade, conveniência, segurança e controle das transações. O 

questionário foi atualizado e adaptado aos costumes e a realidade tecnológica atual, e os dados 

foram analisados para buscar a expectativas e as percepções dos clientes sobre o uso de 

tecnologia de pagamentos voltada aos clientes.   

O questionário foi aplicado em clientes potenciais de restaurantes no Brasil, 

independente ou não de ter tido uma experiência com pagamentos se utilizando de tecnologias 

móveis. Verificou-se que 16% dos entrevistados frequentavam restaurantes de luxo, 20% 

restaurantes informais, 29% restaurantes familiares, 10 % restaurantes de comida rápida 

(fastfood), e 22% dos entrevistados frequentavam restaurantes self service. 

Dentro da pesquisa foi identificado que 69,35% das pessoas vivem em áreas urbanas, 

não houve registro de área rural, 20,97% e, se encontram em grandes centros, 1,61% no interior 

dos estados e 8,06 no litoral. Os quantitativos de média das pessoas gastam entre R$35,00 a 

R$120,00 por pessoa. 

Foi perguntado aos entrevistados se tinha conhecimento da utilização de tecnologia de 

pagamentos nos restaurantes, 32% dos entrevistados se utilizavam de celulares com aplicativos 

móveis, 24% já utilizaram tablets para realizar algum tipo de operação, 14% se utilizam de um 

celular comum, 14% se utilizavam de smartphone e tablet, e 15% nunca utilizaram nenhum 

tipo de aplicação ou efetuaram pagamentos se utilizando de tecnologia móvel. 

Outra questão foi se os clientes utilizavam ou pensavam em utilizar a tecnologia para 

pagamentos, 31,63% dos entrevistados já utilizam algum tipo de tecnologia de pagamento, 15% 

pensando em utilizar ainda este ano, 36,65% pensam em utilizar a tecnologia no próximo ano 

e 10% pensam em utilizar a tecnologia quando adquirir uma maior maturidade nos próximos 2 

anos. 

Foi constatado através da pesquisa que possivelmente todos os clientes que responderam 

à pesquisa, em algum momento fariam download de algum tipo de aplicativo no celular (app), 

enquanto 6,5% muito pouco provável que usariam aplicativos para pagamento em restaurante 

ou bares, 4,8% dos clientes estavam indecisos, 32,2% provavelmente usariam uma aplicação 

móvel e 56,5% muito provável, este dado confirma a abordagem feita anteriormente sobre a 

percepção de tecnologia e seu uso.  

 

 

 

Grafico 1: Uso da Tecnologia e Expectativas 
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Fonte: elaborado pelos autores                            

 

O mesmo estudo realizado nos Estados Unidos, por Kimes (2014) constatou que um 

grupo relativamente pequeno 3,78% muito pouco provável que usariam aplicativos para 

pagamento em restaurante ou bares, 16,3% dos clientes estavam indecisos, 25,6% 

provavelmente usariam uma aplicação móvel e 28,2% muito provável nos próximos 2 anos.  

 

Grafico 2: Uso de pagamentos via app e smartphone no futuro 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
 

A tendência é de crescimento na utilização de uma aplicação ou de uma tecnologia tipo 

NFC, tanto por conta de necessidade de conveniência, economia de tempo, segurança e 

conforto, itens mais destacados pelo público de 30 a 40 anos; 73% dos clientes dentro desta 

faixa etária adotariam a tecnologia de pagamentos, onde 54,83% pertencem ao gênero 

masculino, 43,54% gênero feminino e 1,61% optaram pela opção de sem gênero. 

Em comparação com a pesquisa realizada por Kimes (2013), onde menos de 12,2% dos 

entrevistados nos Estados Unidos, pretendiam adotar algum tipo de tecnologia voltada a 

pagamentos; sendo que todos os entrevistados estavam cientes da existência desta tecnologia, 
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e metade deles estavam pensando em adotar algum tipo de tecnologia nos próximos dois anos. 

Isso sugere fortemente que a adoção de tecnologia pelos restaurantes e clientes irá aumentar 

significativamente no futuro próximo. 

Um ponto importante da pesquisa foi a percepção de segurança da informação, onde 

22,50 % não se sentem confortáveis com este meio de pagamento, devido ao sigilo e o 

compartilhamento de informação, 10,13% permaneceram neutro sobre a questão de segurança 

da informação, 67,37% confiam parcialmente e totalmente na segurança da informação nos 

meios de pagamento se utilizando de tecnologia móvel. 

O conforto e comodidade na utilização dos meios de pagamento voltado ao cliente se 

utilizando de tecnologia móvel, 12,66% discordam totalmente ou parcialmente alegando que 

não alteraria o conforto e não oferecia comodidade em realizar pagamento se utilizando de 

tecnologia móvel, 8,86% permaneceram neutro e 84,81% concordam parcialmente ou 

totalmente que ao se utilizarem de tecnologia de pagamentos voltado ao cliente se beneficiariam 

e traria uma comodidade, assim melhorando sua experiência em uma refeição. 

A velocidade de pagamento utilizando tecnologia móvel foi avaliada pelos 

entrevistados, 8,86% discordam parcialmente ou totalmente que o ritmo do pagamento 

melhoraria com a implantação e utilização da tecnologia, 15,19% permanece neutro sobre o 

assunto, enquanto 75,95% concorda parcialmente ou totalmente que o procedimento melhora o 

ritmo de pagamento. 

 

 

 Considerações Finais 

 

Esse estudo se propôs medir a percepção dos benefícios da tecnologia e o desejo da 

utilização de uma aplicação utilizando de meios de pagamento móveis; assim como a influência 

da velocidade, segurança e controle que essa tecnologia pode proporcionar ao consumidor, na 

mesma medida que os restaurantes buscam minimizar seus custos com mão de obra, melhorar 

a satisfação dos clientes. 

Uma grande parte dos clientes respondeu que tinham conhecimento das tecnologias de 

pagamento e cerca de metade estão considerando instalar nos próximos dois anos aplicativos 

em seus smatphones para realizar pagamentos, com base na experiência dos primeiros clientes 

adeptos. 

Os restaurantes devem garantir que a tecnologia irá ser totalmente integrada com o seu 

sistema de ponto de serviço ou vendas (POS). Eles precisam para dissipar as premissas 

incorretas sobre a tecnologia, treinar seus funcionários tanto sobre como utilizar o sistema e 

como ajudar a resolver quaisquer problemas que os clientes possam vir a encontrar. Qualquer 

sistema deve ser fácil para os clientes compreenderem e a utilizarem. Por último, é essencial 

que uma tradicional opção de pagamento esteja disponível para todos os clientes que optem por 

a utilizar. 

Como com todas as atividades de investigação, este estudo tem algumas limitações. 

Primeiro de tudo, o estudo foi baseado em pesquisa onde a coleta de dados foi realizada por um 

grupo restrito e o survey foi respondido com uma amostra com a margem de erro elevada, e 

assim é possível que não exista viés de resposta que os inquiridos podem não ter respondido às 

perguntas com precisão, ou que talvez eles não tenham entendido o significado das perguntas. 

O estudo constatou que todos os usuários entrevistados pretendem adotar algum tipo de 

aplicativo tecnológico para efetuar, pagamentos em bares e restaurantes.  

Além disso, os entrevistados foram selecionados a partir de uma amostra de 

conveniência, portanto, podem não ser representativos para empresários no Brasil. Por último, 

o estudo foi realizado nos Estados Unidos e adaptado ao Brasil. Cada cultura tem hábitos 

diferentes e se encontra em estágios não necessariamente similares, de acesso à tecnologia, 
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portanto os resultados seriam diferentes se realizados em outros países, regiões metropolitanas 

e ou abrangendo um número maior de pesquisados. 

A contribuição para o campo gerencial se dá por adaptar ao Brasil uma pesquisa 

realizada em um país muito desenvolvido. Tal ineditismo pode abrir o caminho para que o setor 

de alimentos e bebidas se dedique a investigações do tipo, o que muito irá contribuir para o 

avanço do setor. Por outro lado, no campo acadêmico a contribuição se dá, pelos mesmos 

motivos e um adicional, a saber, a abertura de uma frente de investigação para um setor que 

pouquíssimos estudos de atendimento ao cliente. Futuramente esta investigação será ampliada 

para cobrir mais informações que permitam compreender o comportamento do consumidor. 
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