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1ª PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS – UFGO 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Prover Saúde e Meio Ambiente Ltda.- PROVER descreve no presente relatório, as 
etapas de desenvolvimento da pesquisa, metodologia e realização do trabalho de 
aplicação, tabulação e apresentação dos resultados da 1ª PESQUISA DE AVALIAÇÃO 
COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS – UFG, cuja execução 
foi demandada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG, como parte do 
Contrato firmado pelo PROCESSO N. 23070.009196/2013-01-PROCOM. 
 
Os objetivos principais dos serviços prestados pela PROVER incluíram a sensibilização 
dos usuários para participação da pesquisa, distribuição dos questionários, aplicação e 
recebimento, tabulação e análise para apresentação dos resultados, de modo a 
possibilitar ações de melhoria e que favoreçam a qualidade de prestação dos serviços nos 
Restaurantes Universitários da UFG. 
 
Sabemos que o setor de serviços de alimentação sofreu mudanças significativas nos 
últimos anos e os cardápios, que antes ofereciam poucas alternativas, oferecem 
atualmente mais opções que variam de uma culinária regional, étnica, receitas 
diversificadas e toda sorte de opções para que as pessoas realizem suas refeições. Não 
obstante, surgiram também novas modalidades que ampliaram a oferta destes serviços, 
pois as refeições podem ser feitas por meio de menus estabelecidos e servidos prontos 
tipo bandejão, pelo sistema sel-fservice, por sistemas de tele-entrega ou marmitex e 
demais alternativas que privilegiam a escolha dos consumidores. Com o pouco tempo que 
as pessoas dispõem até mesmo para suas refeições diárias, percebe-se cada vez mais 
um aumento no número de freqüentadores de restaurantes e a necessidade de melhorias 
destes ambientes, necessidade esta que incluiu os espaços universitários. 
 
O termo satisfação é bastante amplo e complexo, mas deve ser considerado como a 
resposta ao contentamento do consumidor, o julgamento de que uma característica do 
produto ou serviço, ou o produto ou serviço em si, ofereceu (ou está oferecendo) um nível 
prazeroso de contentamento relativo ao consumo, incluindo níveis maiores ou menores de 
contentamento, conforme Solomon (2002). De maneira geral, satisfação é o julgamento 
formado durante o uso ou consumo de produto ou serviço de determinado fornecedor, ou 
depois dele; portanto constitui uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa. 
 
A preocupação básica de produtos e serviços é compatibilizar a fabricação e execução 
com a satisfação das necessidades e desejos dos clientes. Segundo Gianesi (1996), o 
serviço é definido como aquela atividade que é gerada no momento do uso, junto ao 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
 
PROCESSO N. 23070.009196/2013-01-PROCOM      

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2013 – SISPP – ME/EPP 

 
PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS  

 

4 
 

cliente e não pode ser estocada. Para Kotler (1994, pg. 403), "um serviço é qualquer ato 
ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja essencialmente 
intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua produção “pode ou não estar 
vinculada a um produto físico”. 
 
É sempre oportuno avaliar o nível de satisfação do cliente, a fim de comparar intenções 
com realizações, de forma a criar possibilidades que aproximem a segunda da primeira, 
bem como para utilizar o benefício da aprendizagem em favor das partes envolvidas. 
Contudo, avaliar o nível de satisfação das pessoas em relação a algo não é uma tarefa 
fácil, ainda que se tenha como foco um objeto especificado. As informações sobre os 
níveis de satisfação dos clientes constituem uma das maiores prioridades de gestão nas 
empresas/instituições comprometidas com qualidade de seus produtos e serviços e, por 
conseguinte, com os resultados alcançados junto a seus usuários.  

Especificamente sobre o tema desta pesquisa, este Modelo de Qualidade de Serviços – 
SERVQUAL já foi aplicado em diversas áreas, inclusive em restaurantes. O setor de 
alimentação, principalmente no que diz respeito ao tema de gestão, ainda se encontra 
incipiente com relação a pesquisas e utilização de material que a ciência administrativa 
tem posto à disposição dos gestores destas organizações.  

O Modelo de Qualidade de Serviços SERVQUAL proposto por Parasuraman et al (1985), 
afirma existir uma lacuna entre as expectativas do cliente e o conhecimento dos gestores 
sobre suas expectativas, ou seja, a instituição ou terceiros, nem sempre entende bem o 
que o cliente/usuário quer e como fazer para melhor atendê-los. Com base neste modelo 
foi realizada esta pesquisa com a finalidade de analisar a qualidade dos serviços 
oferecidos pelos restaurantes na Universidade Federal de Goiás – UFG, na percepção 
dos clientes ou usuários dos restaurantes.  
 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de coleta de dados, realizada através de um 
questionário de pesquisa apresentado no Anexo IX. A amostra foi escolhida de forma não 
probabilística e intencional, sendo que em cada um destes restaurantes universitários 
foram entrevistados o quantitativo requerido na pesquisa.  
 
O universo pesquisado teve a abrangência de avaliação com os usuários (Comunidade 
Universitária) dos restaurantes universitários dos CAMPI I – Prof. Colemar Natal e Silva e 
CAMPI II – Samambaia da UFG, na cidade de Goiânia – Goiás, que conta com um 
número de comensais/dia que utilizam os Restaurantes Universitários no sistema de 
bandejão de aproximadamente: 

a) Campus I – 600 no almoço e 100 no jantar; 
b) Campus II – Samambaia: 1.100 no almoço e 200 no jantar; 

No Restaurante Executivo do Campus II – Samambaia, tem-se aproximadamente 250 
usuários no almoço self service por Kg. 
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Foram estabelecidas as seguintes quantidades mínimas de pesquisados nos três 
restaurantes, conforme fixado no contrato inicial firmado entre as partes, sendo: 

a) 150 questionários voltados para o Restaurante Universitário do Campus I; 
b) 250 questionários voltados para o Restaurante Universitário do Campus II; 
c) 50 para o restaurante Executivo Campus II. 

 
Nesta 1ª PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS – UFGO foram aplicados as seguintes quantidades, cumprindo a 
expectativa original de aplicação da pesquisa: 

a) 209 questionários voltados para o Restaurante Universitário do CAMPUS I – Prof. 
Colemar Natal e Silva; e 

b) 302 questionários voltados para o Restaurante Universitário – CAMPUS II, sendo 
206 em horários de almoço/jantar em dias úteis e 96 pesquisados no sábado; 

c) 067 para o Restaurante Executivo – CAMPUS II. 

Ainda, a pesquisa justificou-se também pela importância em se estudar o Setor de 
Restaurantes existentes na UFG, pois se trata de elemento fundamental na infraestrutura 
estudantil, que como tal, deve estar bem preparado para atender aos seus 
clientes/usuários da comunidade acadêmica. Acredita-se que o trabalho irá contribuir para 
a melhoria da qualidade do atendimento, dos alimentos e do aprimoramento dos serviços 
prestados por terceiros nos restaurantes universitários da UFG. 

A PROVER procurou, durante toda a execução desta pesquisa, exercer suas 
responsabilidades contratuais sob a orientação da UFG, buscando cumprir todas as 
etapas do objeto contratado com rigor e lisura e recorrendo aos meios de que dispunha 
para a adequada realização da pesquisa contratada, por acreditar na validade da 
proposta e no proveito para a comunidade universitária, no alcance de seus resultados. 

Ao final deste relatório, estão reproduzidas as tabelas, gráficos e análise dos resultados, 
com todos os dados: primeiro em uma visão global que compara os dois restaurantes 
universitários e público pesquisado (Anexo I) e, logo em seguida, cada restaurante de 
forma individualizada (Anexos II, III, IV, V, VII), com sugestões e críticas apresentadas 
nos Anexos VII e VIII e finalizando com uma comparação entre estes no quesito qualidade 
dos alimentos (Anexo VI). Serão relatadas as informações mais importantes sobre o 
comportamento do consumidor, sobre suas preferências acerca dos itens pesquisados, 
sobre avaliação e sobre até que ponto as instituições ou empresas terceirizadas 
conhecem a sua clientela e podem melhorar seus serviços para a satisfação destes 
usuários. 
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2. ETAPAS DO TRABALHO DE PESQUISA: 
2.1. Etapa 1 – Planejamento da Pesquisa 
Compreendeu a visita ao local de realização da pesquisa, com o levantamento das 
necessidades e providências necessárias ao adequado planejamento da realização desta 
primeira pesquisa. 
Para isto foram escalonados 3 (três) pesquisadores da equipe da PROVER, que iriam a 
campo durante duas semanas, de modo a coletar todos os dados significativos para a 
análise proposta na pesquisa de avaliação com usuários dos restaurantes universitários – 
UFG. 
 
2.2. Etapa 2 – Ambientação e compreensão da realidade local 
Esta visita ensejou o conhecimento e mapeamento da situação existente na localidade e 
ainda contato com as atendentes dos locais (Restaurantes) e distribuição das tarefas a 
serem executadas pelos pesquisadores, junto à comunidade universitária. 
 
2.3. Etapa 3 – Customização do instrumento da pesquisa 
Nesta etapa foram efetuados os ajustes da pesquisa planejada de acordo com a realidade 
encontrada no local, considerando as características próprias do público-alvo, condições 
do ambiente dos restaurantes, posicionamento dos móveis e utensílios, horários/filas, 
momentos de alimentação e descanso dos usuários/comunidade universitária. Foi 
observado que poderíamos posicionar os pesquisadores dentro do próprio local 
(Restaurante) com uso dos móveis existentes (separada uma mesa e cadeiras) e que o 
horário da pesquisa seria quando o restaurante estivesse aberto, principalmente ao final 
das refeições. Não abordaríamos nas filas nem no descanso dos usuários/comunidade 
universitária. 
 
2.4. Etapa 4 – Execução dos serviços  
A aplicação foi iniciada no dia 17 de outubro e completada em 13 de novembro de 2013, 
nos horários de 11:00 às 14:00 h para o almoço e de 17:00 às 19:00 h para o jantar, com 
o deslocamento dos pesquisadores para os locais e apresentação no Campus II 
primeiramente e logo em seguida no Campus I, onde foram aplicados diariamente uma 
média de 50 questionários, no almoço e jantar, perfazendo o total de 578 questionários 
incluídos nesta pesquisa. Não obtivemos o preenchimento nos dois primeiros sábados por 
terem coincidido com dois feriados consecutivos com recesso no período pesquisado. 
Entretanto, retornamos no sábado, dia 13 e completamos a coleta de dados para a 
pesquisa, conforme requisitado pela UFG.   
 
No total, foram entrevistados 578 usuários dos restaurantes, sendo que este tamanho da 
amostra já estava predefinido em contrato. Sabe-se que para uma população acima de 
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100.000, com uma amostra composta de 100 elementos pode-se obter um resultado com 
um índice de confiança de 95,5%,com uma margem de erro de mais ou menos 10%, 
bastante aceitável nesta modalidade de pesquisa. 
 
O modelo SERVQUAL utiliza uma escala LIKERT de sete pontos, onde a nota média das 
frases que compõem uma dimensão representa a média da expectativa (ou percepção) 
em relação àquela dimensão. No presente trabalho, a nota corresponde à expectativa dos 
clientes do segmento em relação à dimensão da qualidade, além de que foram feitos 
levantamentos sobre a percepção, ou seja, sobre a avaliação de um ou outro serviço. 
Uma média maior representa também uma expectativa maior, caracterizando uma maior 
exigência do usuário em relação àquela dimensão.  
 
No Restaurante Universitário do Campus I houve grande interesse dos participantes em 
completarem a pesquisa, inclusive com busca espontânea dos pesquisadores e entrega 
do questionário. Portanto neste local foram preenchidos 209 questionários, sem aceitação 
em, pois os questionários não aceitos para preenchimento pelos entrevistados foram 
reaplicados em outro usuário. 
 
No Restaurante Universitário do Campus II foram preenchidos 302 questionários, mas os 
pesquisadores perceberam que nem todos os presentes quiseram participar, usando 
argumentos de compromissos ou pressa de concluir a refeição. Mesmo assim, foram 
preenchidos 206 questionários no Bandejão, mais 96 aplicados no sábado. Destes, 164 
questionários foram preenchidos em horário de ‘almoço’ e 42 em ‘jantar’, completando 
assim o quantitativo da pesquisa. 
 
No Restaurante Auto-Serviço/Self Service do Campus II foram aplicados 62 questionários 
com boa aceitação e devolução devidamente preenchidos, de modo a possibilitar a 
análise dos posicionamentos obtidos na pesquisa. 
 
Os entrevistados, de maneira geral aceitaram bem todas as fases da pesquisa, sendo que 
alguns participantes reclamaram do tamanho do questionário e outros, que inicialmente 
haviam concordado em responder, desistiram ao tomar conhecimento do formulário e 
acharam repetitivo terem questões semelhantes nas duas fases: restaurante atual e 
restaurante excelente. Ao final do questionário aplicado constavam as: questões amplas 
relacionadas com as anteriores e três perguntas que correspondem a um teste de 
consistência das respostas em relação ao grau de importância e valoração dos itens 
pesquisados, com o fechamento do objetivo proposto, conforme questionário no Anexo IX. 
 
Os dados coletados foram digitados e tabulados utilizando-se o sistema estatístico ‘SPSS’ 
versão IBM SPSS.Istatistics21, que gerou as tabelas e gráficos apresentados no presente 
relatório, permitindo cruzamentos de dados e análise detalhada. 
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2.5. Etapa 5 – Gerenciamento Contínuo dos Serviços 
A PROVER manteve, durante a realização da pesquisa, o monitoramento de todas as 
atividades em andamento, atuando proativamente na solução dos problemas e 
encaminhando sua resolução com o menor impacto possível no andamento da coleta de 
dados, análise e discussão dos resultados. 
 
Cuidados adicionais foram tomados para que todos da equipe PROVER estivessem com 
crachás identificadores e atuando com postura ética, boa comunicação, preservando a 
imagem dos pesquisadores e acompanhando as necessidades da UFG/Contratante, 
dispondo sempre de atendimento cortês ao público participante e encaminhamento 
adequado das situações, com os esclarecimentos de forma prestativa. 
 
3. Conclusão 
Este relatório de apresentação das ações e resultados obtidos na realização da 1ª 
PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS – UFG retrata a situação conforme observada pela equipe da 
PROVER e registrada pelos usuários dos Restaurantes nos questionários.  
 
A Aplicação em campo foi desenvolvida durante o período de 17 de outubro a 13 de 
novembro de 2013 (período da pesquisa) assim como o tempo dedicado ao trabalho 
prévio de elaboração e posterior aplicação exigiu bastante empenho e dedicação, de 
modo que os resultados alcançados foram considerados atendidos pela PROVER e 
atenderam aos resultados propostos. 
 
Demonstra também este relatório, as dificuldades encontradas, principalmente nas 
questões de não envolvimento da comunidade acadêmica, já relatado e que ensejam 
ações preventivas nas futuras pesquisas ou eventos especiais de mesma natureza. 
 
Consideramos que o trabalho executado pela PROVER foi realizado a contento e dentro 
das especificações requeridas, motivo pelo qual apresentamos o presente relatório 
descritivo das atividades para aprovação pelo responsável executor da UFGo, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal de Serviços a ser atestada e seu pagamento 
autorizado nos termos do contrato celebrado. 
 
Atenciosamente, 
Goiânia, 29 de novembro de 2013. 
 
 
RICARDO ESTRELA CÔRTES 
Diretor Administrativo 
PROVER SAÚDE E MEIO AMBIENTE LTDA 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS NA 1ª PESQUISA – RU I, RU II e RE. 
 
Os resultados apresentados nesta pesquisa foram coletados no período de 17 de outubro 
a 13 de novembro de 2013 encontram-se a seguir demonstrados, primeiramente, em uma 
análise dos dados consolidados com avaliação envolvendo todo o universo pesquisado de 
mais de 2.000 usuários dos restaurantes universitários da UFG: Campus I – Prof. Colemar 
Natal e Silva, Campus II – Samambaia e no sistema de Auto-Serviço do Campus II. 
 
Foi efetuada uma análise detalhada destes dados conforme especificado a seguir e 
constante dos respectivos gráficos e/ou tabelas. Mostramos aqui a visão geral deste 
resultado desta pesquisa nos Campos I e II dos restaurantes: 
 
Pesquisa Geral - Campus I (RU1), Campus II (RU2 e RE): 
  

 
Gráfico 01 - Restaurantes 
 
Em relação ao universo pesquisado, cabe enfatizar que foi aplicado o total de 578 
questionários, sendo que: no Campus I foram respondidos 209 com bastante aceitação, 
inclusive com procura espontânea para participação na pesquisa e nenhuma recusa, por 
isso a grande quantidade alcançada, que será analisada a seguir em uma segunda etapa 
de avaliação.  
 
Já no Campus II obteve-se boa aceitação, com algumas recusas, entretanto foi 
completado o quantitativo de 302 usuários respondentes, com uma parte direcionada para 
o sábado (16,6% que correspondem a 96 pesquisados) e restaurante self service (11,6% 
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que equivalem a 67 pesquisados), conforme segmentação prevista nesta pesquisa e que 
será analisada em uma terceira etapa avaliativa. 
 
A conclusão geral será exposta nesta primeira avaliação depois de demonstradas as 
análises do Campus I e II, de forma a focar nos aspectos que contribuirão para a melhoria 
da qualidade dos serviços nos Restaurantes Universitários da UFG. 
 
Então, em relação aos usuários dos restaurantes universitários da UFG foi constatado 
que a grande maioria dos consumidores são os estudantes (90,8%), servidores (2,7%) e 
visitantes (3%), além de pessoas que preferiram não preencher sua origem ou tipo de 
vínculo que foram em torno de 6% dos pesquisados.  
 

 
 

 
 
Gráfico 2 – Pesquisado      Gráfico 3 – Frequência 
 
A freqüência com que fazem suas refeições no local foi de 61,9% diariamente, 17,8% em 
até três vezes por semana e 11,6% esporadicamente, nos horários estabelecidos pelo 
local onde foram distribuídos os questionários e coletados os dados, isto é, inclusive 
almoço, jantar e sábado apresentados a seguir: sendo 68,2% no almoço, 15,2% jantar e 
16,6% aos sábados. 
 

Pesquisados Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Aluno 89,3% 93,7% 89,6% 90,8% 
Servidor/ Professor 2,8% 2,4% 3% 2,7% 
Visitante 1,6% - 7,5% 3% 
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Tabela  1 - Descrição de percentuais dos pesquisados nos restaurantes universitários da UFG 

 
Em relação ao local de lotação (servidores) ou a unidade acadêmica do curso (estudante) 
do entrevistado e/ou tipo de vínculo com a UFG, obteve-se uma diversidade de respostas 
onde se destacaram conforme gráfico supracitado e tabela apresentada no Anexo I:  

 
• Agronomia (6%),  
• EMAC (6%) 
• Faculdade de Farmácia (5%),  
• ICBiológicas (5%) 
• Faculdade de Nutrição (4%),  
• FIC – Informação e Comunicação (4%) 
• EMC (3%) e FEF (3%) 
• nas demais unidades ficaram distribuídas de forma equilibrada de 0,1 a 2,9%.  
• além de respostas gerais de Campus II Samambaia (5%) e sem resposta (23%).  

 
Cabe ainda uma verificação de setores que não freqüentam os restaurantes e qual o 
principal motivo que não o fazem, que poderá ser conduzido na segunda pesquisa. 
 

 
Gráfico 4 – Lotação Acadêmica 
 
Em relação ao local e ambientação dos restaurantes, teve-se um percentual de mais de 
50% que manifestaram concordância com ser agradável e com espaço suficiente, 
principalmente no Campus II. Entretanto, foi verificado que somente 8,65% concordaram 
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fortemente e os que manifestaram discordância também chegaram a mais de 40%, além 
daqueles não respondentes.  

 
 

Gráfico 5  - Ambiente Agradável e Espaço Suficiente 
 
Cerca de 80% dos usuários manifestaram concordância relativa à quantidade de 
alimentos serem suficiente para o consumo, e ressalta-se que mais de 30% concordaram 
fortemente com isto, fator de relevância e satisfação completa. Portanto, acredita-se que 
fatores ocasionais podem ter ocasionado a discordância em torno de 10% dos usuários.  
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
 
PROCESSO N. 23070.009196/2013-01-PROCOM      

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2013 – SISPP – ME/EPP 

 
PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS  

 

13 
 

 
Gráfico 6 – Quantidade de alimentos Sempre Suficiente para Consumo 
 
Quadro mais diferenciado foi levantado com os resultados dos usuários quanto à opção 
protéica dos ovolactovegetarianos que em torno da metade encontra-se insatisfeito com o 
cardápio. 

 
 

Gráfico 7 – Opção proteica para Ovolactovegetarianos sempre variada 
 
Atenção deve ser dada a este gráfico que demonstra de acordo com a impressão dos 
usuários o quanto os colaboradores (funcionários) dos restaurantes têm dedicado tempo e 
interesse para resolver os problemas que ocorreram junto aos usuários ou internamente,  
mas que refletem no atendimento e satisfação: concordaram fortemente uma parcela de 
17,13% dos usuários, 20,07% concordaram muito e 15,22% pouco concordaram e 
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ainda15,92% concordaram. Apenas 28,90% discordaram da eficiência dos colaboradores 
em resolverem problemas diários.  

 
Gráfico 8 – Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas 
 
Voltando agora para a qualidade dos alimentos e em relação aos alimentos serem bem 
preparados, obteve-se uma concordância de quase 65% com avaliações acima de 
concordo, com 34,7% de discordância. Daí a necessidade de aprofundarmos nos itens 
referentes às qualidades dos alimentos para verificação dos fatores que contribuíram para 
esta avaliação.  
 

 
Gráfico 09 – Qualidade Alimentos boa   Gráfico 10 – Preparação bem elaborada 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS: 
 
Assim, observados os gráficos e tabelas apresentados no Anexo VIII, podemos destacar 
as seguintes pontuações percentuais dos Restaurantes Universitários I e II, e Restaurante 
Executivo: 
 
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Arroz – Sabor 75% 71% 94% 80% 
Arroz – Textura 69% 75% 91% 78% 
Arroz -Aparência 74% 75% 94% 81% 
 
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Feijão – Sabor 80% 80% 95% 85% 
Feijão– Textura 77% 73% 95% 81% 
Feijão - Aparência 81% 79% 95% 85% 
     
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Carnes – Sabor 64% 52% 79% 65% 
Carnes – Textura 60% 46% 85% 63% 
Carnes - Aparência 63% 53% 83% 66% 
     
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Saladas – Sabor 74% 69% 94% 79% 
Saladas – Textura 76% 71% 95% 80% 
Saladas- Aparência 76% 68% 95% 79% 
 
Questão 

Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Ovolactovegetarianos – 
Sabor 48% 40% 60% 49% 
Ovolactovegetarianos – 
Textura 52% 60% 69% 60% 
Ovolactovegetarianos – 
Aparência 51% 42% 60% 51% 
 

Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 

Guarnições – Sabor 69% 61% 86% 72% 

Guarnições – Textura 69% 61% 83% 71% 

Guarnições - Aparência 67% 60% 83% 70% 
 
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Sucos – Sabor 51% 35% 82% 56% 
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Sucos – Textura 56% 43% 82% 60% 
Sucos - Aparência 63% 52% 82% 65% 
  
Questão Campus I Campus II Rest. Executivo Total 
Sobremesas – Sabor 68% 62% 70% 66% 
Sobremesas – Textura 69% 66% 71% 68% 
Sobremesas - 
Aparência 67% 68% 70% 68% 
 
Tabela 2 – Qualidade dos Alimentos 
 
Em relação à higiene corporal e atendimento nos restaurantes universitários, pode-se 
ressaltar que a maioria concorda que estes fatores são supridos adequadamente e que 
não foram registradas sugestões ou críticas isoladas. 
 

 
Gráfico11 – Higiene Corporal    Gráfico 12 – Polidez e Cortesia 
 
Outros dois aspectos importantes que foram examinados mostram que mais de 50% dos 
usuários consideraram a higiene e limpeza dos sanitários de uso sempre confortável. 
Entretanto, foram registradas sugestões para a melhoria da higiene geral do ambiente dos 
restaurantes. 
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Gráfico13 – Limpeza Sanitários    Gráfico 14 – Horário de funcionamento 
 
Os usuários avaliaram em mais de 80% que os horários de funcionamento convenientes, 
tendo sido registradas sugestões de expansão para meia hora antes/depois. 
 
Em relação ao questionário 3 da pesquisa realizada, quando a análise se volta para a 
importância destas dimensões da Qualidade em Serviços, tem-se que:  
 
1 – Quanto à higiene das instalações, equipamentos, pessoal e materiais de uso diário 
nos restaurantes universitários UFG: mais de 60% dos usuários pontuaram abaixo de 40 
pontos, considerando ser um fator mais relevante, neste momento. Também em relação a 
este fator obteve-se 33% para higiene, conforme gráfico a seguir. 
 

 
Gráfico 15 – Característica mais importante 
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2 – A metade dos usuários dos restaurantes considera que os serviços prometidos são de 
modo fidedigno, tais como horários, cardápio, reposição, não sendo tão relevante.  
 
3 - Quanto à disposição de alimentos saudáveis e com excelente apresentação, foram 
considerados que 65% manifestaram este item como muito relevante, considerando os 
41% de importância atribuída para este fator. 
 
4 – Em relação à polidez e cortesia dos colaboradores (funcionários), bem como a 
capacidade de transmitir confiança e confiabilidade, tem-se que mais de 75% dos 
usuários consideraram bom o atendimento nos atuais restaurantes universitários.  
 
5 - Esta pontuação atribuída ao cuidado e atenção individualizada que o pessoal do 
restaurante dispensa aos seus usuários coloca como um dos fatores também com mais 
de 70% de necessidade satisfeita que foi referendado como característica menos 
importante em mais de 60%, também conforme gráfico seguinte: 

 
Gráfico 16 – Característica menos importante 

 

CONCLUSÃO (RU I, RU II e RE):  

Em relação aos aspectos analisados na presente pesquisa, considera-se bastante 
positiva a participação e comprometimento dos pesquisados, com dados de análise que 
demonstram: 
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1 – Como desempenho muito adequado constatou-se a habilidade dos colaboradores 
(funcionários) em atender as situações e serviços prometidos de modo a não 
comprometer o andamento das refeições; também foram bem avaliados a higiene 
corporal dos colaboradores além do atendimento com polidez e cortesia, em todos os 
restaurantes universitários da UFG. 
 
2 – Foram relevantes os dados informados sobre a quantidade de alimentos servida nos 
restaurantes universitários, que atende aos usuários de modo satisfatório no total do dia.  
 
3 – Concentrar a atenção em melhoria da qualidade dos alimentos, principalmente com 
maior variedade no cardápio, alimentos saudáveis e com aparência e textura adequados 
ao consumo imediato (De acordo com os anexos VII e VIII - Levantamento Geral – 
Sugestões e Críticas UFG); 
 
4 - Ficaram com maior nível de insatisfação as carnes, sucos e guarnições,  
 
5 – Cuidado especial deve ser proporcionado aos ovolactovegetarianos, sugere-se maior 
variedade de cardápio e alimentos alternativos, até por ser uma tendência de opção que 
melhora e influencia positivamente o consumo saudável dos usuários; 
6 - Melhoria das instalações com ampliação do restaurante do Campus I, colocação de 
mais atendentes e redução do tempo de espera na fila para comprar a ficha e entrar no 
recinto e aproveitar melhor seu horário de refeição; 
 
7 – Foram apontados pontos semelhantes pelos freqüentadores do restaurante 
universitário no sábado, sendo que alguns dos fatores obteve pequenas variações, 
portanto a análise foi considerada como parte integrada ao Campus II – RU 2;  
 
8 – As avaliações do Restaurante Executivo do Campus II geraram resultados 
diferenciados, onde ambiente e espaço, foram considerados bastante satisfatórios, além 
de higiene de móveis e utensílios e da qualidade dos atendimentos pelos colaboradores 
que foi muito bem avaliada, com média avançada de provação dos usuários;  
 
09 - A quantidade e qualidade dos alimentos servidos foram consideradas saudáveis e 
apropriadas ao consumo por 70% do público atendido por este restaurante, exceto pelos 
ovolactovegetarianos que solicitaram mais variedade protéica; 
 
10 – Em relação a higiene dos sanitários utilizados pelos usuários dos dois restaurantes 
avaliados no Campus II, foram considerados inadequada. 
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CAMPUS I - ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS NA 1ª PESQUISA: 
 
Ficou bastante evidente no resultado da pesquisa que mais de 90% dos usuários do 
Restaurante Universitário do Campus I são estudantes dos cursos proporcionados pela 
UFG, seguidos de servidores e visitantes. Entre os participantes foram omitidos os locais 
de origem ou vínculos acadêmicos de 5% que ficaram sem registrar esta informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 – Pesquisado 

 
Gráfico 18 - Frequência 
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Em relação à frequência com que utilizam o restaurante foi: 
  
- Diariamente: 66.9% 
- 3X por semana: 19.1% 
- Esporadicamente: 6.2% 
- Sem resposta: 7.6% 
 
Portanto, em torno de 70% dos usuários frequenta o restaurante universitário (RU 1, RU 2 
e RE) 
 
As diversas origens são equacionadas no gráfico, entretanto, tem uma prevalência de 
estudantes oriundos da Faculdade de Farmácia (14,83%), Veterinária (12,92%) e FEF-
UFG (7,66), sendo que foi grande o quantitativo de usuários que não quiseram identificar 
com apresentação “sem resposta” (23,44%), que podem ser “estranhos” ao 
universo/público de interesse da UFGO. 
 

 
 

Gráfico 19 – Lotação Acadêmica 
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Questão Campus I Campus II 

 
Campus II 
Sábado 

Rest. 
Executivo 

Total 

1- Ambiente agradável e 
espaço suficiente. 

57,8% 59,2% 70,9% 64,1% 63% 

2-Preparações Bem 
Elaboradas e Variadas. 

64,9% 58,3% 59,3% 77,6% 65% 

3- Colaboradores têm boa 
higiene corporal. 

92% 91,2% 91,7% 88,2% 90,7% 

4-Utensílios e móveis são 
práticos e servidos sempre 
limpos. 

79,3% 76,2% 84,5% 77,7% 79,4 % 

5-Quantidade de alimentos 
suficiente. 

81,1% 79,5% 76,1 94,1% 82,7% 

6- Colaboradores 
Demonstram Interesse em 
Resolver Problemas. 

68,3% 65,5% 67,7% 74,6% 69% 

7- Qualidades Alimentos 
Sempre Boa/Adequada para 
Consumo. 

64% 55,3% 61,5% 91,1% 67,9% 

8- Fornecimento de Serviços 
no Prazo Comprometido. 

90,7% 92,8% 89,7% 97% 92,5% 

9- Manutenção do Ambiente 
Sempre Limpo. 

82,4% 80,1% 86,5% 77,6 81,6% 

10- Colaboradores Atendem 
Com Polidez e Cortesia. 

80,1% 81,1% 77,1% 86,6% 81,2% 

11- Opção Proteica para 
Ovolactovegetarianos 
Sempre Variada. 

58,6% 53,9% 56,3% 56,7% 56,3% 

12- Higiene e Limpeza dos 
sanitários para uso Sempre 
Confortável. 

62,2% 55,3% 60,4% 47,7% 56,4% 

13- Alimentos Atraentes e 
Saudáveis/Boa Aparência. 

60,2% 52,9% 57,3 77,7% 62% 

14- Horário Funcionamento 
Conveniente. 

83,4% 84% 75,1% 95,5% 84,5% 

Tabela 2 – Questões e percentuais de respostas dos pesquisados nos restaurantes universitários 
da UFG. 
 
Em relação ao ambiente do Restaurante Universitário do Campus I, identificamos que os 
itens de concordância (concordo, concorda pouco e concordo muito, além de concordar 
fortemente), constituem 57.8% dos usuários da comunidade acadêmica, apesar de que 
também a metade aproximada dos usuários está discordando que o ambiente seja 
agradável e que haja espaço suficiente no Restaurante Universitário. 
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Gráfico 20 - Ambiente Agradável e Espaço Suficiente 
 
Em relação ao interesse em resolver os problemas que podem acontecer no restaurante, 
tem-se que quase 70% concordam que esta predisposição existe nos colaboradores.  
 
Entretanto, tem-se que considerar que mais de 30% dos usuários do restaurante 
gostariam que houvesse maior interesse em resolver seus problemas. 
 

 
Gráfico 21 - Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas 
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Gráfico 22 - Colaboradores Atendem com Polidez e Cortesia. 
 
Tendo em vista que mais de 78,46% dos usuários do Restaurante Universitário do 
CAMPUS I consideraram que estão concordando com o atendimento dos colaboradores 
com polidez e cortesia, considera-se que este fator é altamente positivo no 
desenvolvimento dos serviços. 
 

 
Gráfico 23 – Colaboradores têm boa Higiene Corporal 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
 
PROCESSO N. 23070.009196/2013-01-PROCOM      

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2013 – SISPP – ME/EPP 

 
PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS  

 

25 
 

 
Ainda analisando a postura profissional e a higiene corporal dos colaboradores, obtivemos 
o resultado de concordância (concordo e concordo fortemente, além de concordo pouco e 
concordo), que chegou a mais de 94% de aprovação/concordância, o que se considera 
seja uma higiene adequada ao ambiente de trabalho no restaurante. 
 
Tem-se então uma análise geral da qualidade dos alimentos, em relação a frequência de 
sempre boa e adequada ao consumo diários exposta nos gráficos a seguir: 
 

 
Gráfico 24 – Qualidade Alimentos Sempre Boa para Consumo 
 
Neste caso da qualidade dos alimentos estarem sempre boa e adequada para o 
consumo, percebe-se que 57% dos usuários/comunidade acadêmica que se manifesta 
concordante com a qualidade dos alimentos. 
 
No Campus I houve a concordância de 65% dos consumidores de alimentos com opção 
proteica para ovolactovegetarianos sempre variada, motivo pelo qual foi menor o 
percentual de discordância para: 10,5% discordo fortemente. 
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Gráfico 25– Alimentos Atraentes e Saudáveis/ Boa Aparência 
 
Conforme resultado da pesquisa a maioria (63%) dos usuários concorda que os alimentos 
são atraentes e saudáveis, tendo boa aparência para o consumo. 

 
Gráfico 26 – Quantidade de Alimentos Sempre Suficiente para Consumo 
 
Quanto à quantidade de alimentos fornecidos parecem ser sempre suficientes para o 
consumo, pois mais de 80% manifestaram concordância com este quesito. 
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Gráfico 27 – Fornecimento de Serviços no Prazo Comprometido 
 
Em relação aos prazos de compromissos para fornecimento dos serviços, tem-se que 
considerar que mais de 74 concordam muito ou fortemente, que somados ao concordo 
pouco ou concordo, resultam em quase 90% de aprovação neste item. 
 

 
Gráfico 28 – Manutenção do Ambiente Sempre Limpo 
 
Quanto à manutenção do ambiente sempre limpo tem-se que mais de 85% dos usuários 
concorda. 
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Gráfico 29 – Utensílios e Móveis São práticos e Sempre limpos 
 
Em torno de 80% dos participantes da pesquisa informaram que os utensílios e móveis 
são práticos e sempre limpos, motivo pelo qual não existe restrição a este item no 
Campus I. 

 
Gráfico 30 – Higiene e Limpeza Sanitários Fazem uso Sempre Confortável 
 
Quando o assunto é higiene e limpeza dos sanitários, tem-se que mais da metade 
concordam com este uso sempre confortável. 
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Gráfico 31 – Horários Funcionamento Convenientes 
 
Os horários de funcionamento do restaurante universitário – CAMPUS I – encontram de 
acordo com a comunidade acadêmica (82.7%), não havendo restrições consideráveis 
neste item. 
 

 

 
Gráfico 32 – A Característica Mais Importante pra você é: 
 
A característica apontada como mais importante para os usuários do Campus I foi os 
alimentos saudáveis com 45% de acatamento, depois veio higiene com 29%. 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
 
PROCESSO N. 23070.009196/2013-01-PROCOM      

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2013 – SISPP – ME/EPP 

 
PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS  

 

30 
 

 
Gráfico 33 – A Característica Menos importante é: 
 
Aparece na pesquisa como característica de menor importância, no momento, o cuidado e 
atenção dos colaboradores (funcionários) do restaurante do Campus I, mostrando 
também que estes serviços estão em um padrão satisfatório, bem como os horários e 
prazos de atendimento. 
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CAMPUS I – LEVANTAMENTO GERAL DE SUGESTÕES E CRÍTICAS 
De um modo geral foram poucos respondentes da pesquisa que acrescentaram críticas 
e/ou sugestões no corpo do questionário,(73 respondentes – RU2 e 82 respondentes – 
RU1) mas devido à clareza destas anotações foi feito um breve relato e tabulado os itens 
citados nos Anexos VII e VIII. Entre os assuntos tratados destacam-se:  

• Melhorar a qualidade dos alimentos em geral, peixe não é bom, sucos aguados e 
sem sabor, arroz às vezes servido cru, muito sal na comida, variar mais o cardápio, 
as sobremesas e saladas devem ser mais elaboradas e com qualidade; 

• A quantidade e opções de carnes tem sido insuficiente, deveria ser mais temperada 
e com outras opções de proteínas. Servir lasanha mais vezes durante a semana;  

• As opções para ovolactovegetarianos são apenas soja e ovo, deveria ser mais 
temperada e com novos implementos; 

• Aumentar o espaço físico, com ar condicionado para maior conforto, pois o preço é 
alto cobrado pela comida e deveria ter descontos; 

• Melhorar a higiene e limpeza, com uso de pratos de vidro ao invés de bandejão; 
• Melhorar a qualidade no atendimento, com aumento dos colaboradores/atendentes 

e diminuição do tempo de espera na hora de comprar a ficha (entrada); 
• O horário de atendimento poderia ser ampliado. 

 
CONCLUSÃO – CAMPUS I – RU1: 
 
Pontos Fortes – acima de 75%: 
1 - Colaboradores atendem com polidez/cortesia e têm boa higiene corporal. 
2 - Utensílios e moveis são práticos e servidos sempre limpos. 
3 - Quantidade de alimentos suficiente. 
4 - Fornecimento de Serviços no Prazo Comprometido. 
5 - Manutenção do Ambiente Sempre Limpo. 
6 - Horário Funcionamento Conveniente. 
 
Aspectos que requerem mais atenção – entre 74% a 60%: 
1 - Preparações bem elaboradas e variadas; 
2 - Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas 
3 - Qualidades Alimentos Sempre Boa/Adequada para Consumo. 
4 - Higiene e Limpeza dos sanitários para uso Sempre Confortável. 
5 - Alimentos Atraentes e Saudáveis/Boa Aparência. 
 
Aspectos que necessitam ser melhorados – abaixo de 59%: 
1 - Ambiente agradável e espaço suficiente; 
2 - Opção Protéica para Ovolactovegetarianos Sempre Variada; 
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CAMPUS II - ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS NA 1ª PESQUISA –  
 
Para fins de melhor análise dos usuários e da satisfação com os serviços oferecidos nos 
restaurantes universitários do CAMPUS II – UFG foi efetuada uma divisão em:  
1 – Restaurante Universitário Campus II – almoço/jantar e sábado, que serão 
diferenciados sempre que houver discrepância; 
2 – Restaurante Campus II –  
 
1 – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS II EM DIAS ÚTEIS, ALMOÇO/JANTAR 
E SÁBADO: 
 
Permanece a maioria (93%) dos frequentadores do Campus II sendo os estudantes, 
seguido de servidores com 3,8% e sem resposta com aproximadamente 3%. Deste 
público usuário tem-se que em torno de 70% fazem uso diário e 18% com até 3 vezes por 
semana. Em torno de 80% comparecem no horário de almoço. 
 
Neste restaurante foram aplicados 206 questionários no período pesquisado, com mais 96 
aplicados ao sábado, perfazendo o total de 302 pesquisados, que apresentaram a 
seguinte procedência: 
 

 
Gráfico 34 – Lotação/Acadêmica 
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Neste quesito da lotação acadêmica ou procedência do usuário teve-se advindos da 
Agronomia 11%, FIC com 6%, INF e FAV com 5% cada, ICB e FACE em torno de 4%, 
com mais de 20% que não se manifestaram, entre outros.  
 
Em relação ao sábado foi apontado o EMAC com 10%, FIC com 9%, Agronomia com 6%, 
ICB com 5% e IQ com 8%, demais abaixo de 2% e/ou 1%. 
 
A frequência com que os usuários utilizam os restaurantes universitários variou de 68% a 
70% para os diários e de 20% a 18% com até 3 vezes por semana, nos Campus I e II 
respectivamente. 
 
Observou-se que nos sábados existe uma procura um pouco diferenciada, pois: 74% dos 
usuários são estudantes, com 5% de servidores e 2% de visitantes e em torno de 18% 
sem resposta.  
 
Acrescenta-se também que em torno de 50% frequentam diariamente o restaurante e em 
torno de 11% até 3 vezes por semana e 15% esporadicamente, demonstrando 
diversificação em relação aos horários de almoço e jantar.  
Mais de 90% eram estudantes com 70% de frequência diária e quase 20% com até 3 
vezes de frequência semanal. 
 
Em relação ao ambiente agradável e espaço suficiente neste restaurante bandejão no 
Campus II, foram apontados em torno de 60% que concordaram na escala até concordo 
fortemente, sendo que discordaram fortemente 13% e 27% discordaram muito/pouco. 
 

 
Gráfico 35 – Ambiente Agradável e Espaço Suficiente 
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Se comparados estes resultados com o Campus I, nota-se que existe uma defasagem na 
concordância em torno de 10%, isto é, somente a metade dos usuários do Campus I. 
 
Ainda em relação ao ambiente agradável e espaço suficiente, cerca de 30% discordaram 
deste quesito se levado em consideração os freqüentadores dos sábados, ficando em 
torno de 70% aqueles que avaliaram concordando, isto é, 10% acima dos demais 
usuários do Campus II. 
Em relação ao interesse demonstrado em resolver problemas pelos colaboradores do 
restaurante no Campus II tem-se que mais de 65% demonstram esta habilidade, também 
mais de 80% dos usuários apontaram que estes atendem com cortesia e polidez, além do 
que houve mais de 90% de aprovação/concordância no quesito higiene corporal, o que foi 
considerado como atendimento adequado pelos funcionários no trabalho do restaurante. 
 
Em análise da quantidade de alimentos serem servidos de modo suficiente, quase 80% 
dos usuários concordaram com este quesito. Em relação à qualidade dos alimentos 
sempre boa e adequada ao consumo, quase 60% aprovaram estes produtos servidos. 

 

 
Gráfico 36 – Quantidade de Alimentos Sempre Suficiente para Consumo 
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Gráfico 37 – Qualidade dos alimentos sempre boa 
 
Em relação aos usuários que consomem a opção protéica ovolactovegetariana, somente 
a metade concordou que tem sido sempre variada, mesmo porque também em torno de 
22% discordaram fortemente. 

 
Gráfico 38 – Opção Protéica para Ovolactovegetarianos Sempre Variada 
 
Em relação às características mais importantes para os usuários do CAMPUS II, obteve-
se o resultado de alimentos saudáveis (38%) e higiene (33%) como relevantes para a 
satisfação destes consumidores, coincidente com o resultado do CAMPUS I.  
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Gráfico 39 – A Característica Mais Importante para Você é: 
 
Da mesma forma, a característica menos significativa, no momento, foi o atendimento dos 
colaboradores e os cuidados/atenção com quase 50% de escolha pelos usuários dos 
restaurantes do CAMPUS I e II da UFG. 

 

Gráfico 40 – A Característica Menos Importante para Você é: 
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CAMPUS II – LEVANTAMENTO GERAL DE SUGESTÕES E CRÍTICAS:  
 
Entre os assuntos abordados como sugestões e críticas repetem-se os supracitados no 
Anexo VIII e destacam-se:  

• Melhorar a qualidade dos alimentos em geral, com substituição dos sucos para 
serem feitos com polpa de frutas, peixe não é bom, cozimento dos alimentos, 
qualidade das frutas, suco mais gelado e saladas devem ser mais bem 
higienizadas; 

• Mais opções de carne e comida servida à vontade, com mais frango, vegetais e 
opções de proteínas. Diminuir a freqüência da feijoada e acrescentar lasanha aos 
sábados; 

• Oferecer mais opções para os vegetarianos, com mais tempero e outras guarnição 
junto com ovos; 

• Melhorar a higiene em geral, banheiros mais limpos, higiene dos utensílios que não 
estão com bom cheiro, limpar mesas e reservatórios de sucos. Usar pratos de vidro 
ao invés de bandejão; 

• Explicitar melhor no cardápio os alimentos presentes na comida; 
• Ampliar o horário de atendimento e alterar os horários de funcionamento, pois 

começam muito cedo e terminam também cedo, principalmente no jantar. Poderia 
abrir meia hora mais cedo nos finais de semana. 

 
CONCLUSÃO - CAMPUS II – RU2 - Samambaia: 
Pontos Fortes – acima de 75%: 
1 - Colaboradores Atendem Com Polidez e Cortesia e têm boa higiene corporal. 
2 - Fornecimento de Serviços no Prazo Comprometido. 
3 - Manutenção do Ambiente Sempre Limpo. 
4 - Horário Funcionamento Conveniente. 
 
Aspectos que requerem mais atenção – entre 74% a 60%: 
1 - Utensílios e moveis são práticos e servidos sempre limpos 
2 - Quantidade de alimentos suficiente 
3 - Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas. 
 
Aspectos que necessitam ser melhorados – abaixo de 59%: 
1- Ambiente agradável e espaço suficiente. 
2- Preparações Bem Elaboradas e Variadas. 
3 - Qualidades Alimentos Sempre Boa/Adequada para Consumo. 
4 - Opção Protéica para Ovolactovegetarianos Sempre Variada. 
5 - Higiene e Limpeza dos sanitários para uso Sempre Confortável. 
6 - Alimentos Atraentes e Saudáveis/Boa Aparência. 
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CONCLUSÃO - CAMPUS II – RU2 - Sábado: 
Pontos Fortes – acima de 75%: 
1 - Ambiente agradável e espaço suficiente. 
2 - Colaboradores têm boa higiene corporal. 
3 - Utensílios e moveis são práticos e servidos sempre limpos. 
4 - Quantidade de alimentos suficiente. 
5 - Fornecimento de Serviços no Prazo Comprometido. 
6 - Manutenção do Ambiente Sempre Limpo. 
7 - Colaboradores Atendem Com Polidez e Cortesia. 
 

Aspectos que requerem mais atenção – entre 74% a 60%: 
1 - Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas. 
2 - Qualidades Alimentos Sempre Boa/Adequada para Consumo. 
3 - Higiene e Limpeza dos sanitários para uso Sempre Confortável. 
4 - Horário Funcionamento Conveniente. 
 
Aspectos que necessitam ser melhorados – abaixo de 59%: 
1 - Preparações Bem Elaboradas e Variadas. 
2 - Opção Protéica para Ovolactovegetarianos Sempre Variada. 
3 - Alimentos Atraentes e Saudáveis/Boa Aparência. 
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CAMPUS II – RESTAURANTE EXECUTIVO 
 
Foram aplicados no Campus II – restaurante Self-Service o total de 67 questionários, 
sendo 43 no almoço e 24 no jantar. Em relação aos pesquisados tem-se que 90% são 
estudantes, 3% servidores e em torno de 7% visitantes, apresentando similaridade com 
os resultados já apresentados. Também o horário de almoço contemplou 64% e jantar 
com 35% dos usuários que usam os serviços no restaurante universitário self-service. 
 
Entretanto, a freqüência no Campus II Restaurante Executivo foi diferenciada, pois 
somente 38% tomam refeições diariamente, com 22% até 3 vezes na semana e 34% 
esporadicamente, como pode ser visto no gráfico seguinte. 
 

 
Gráfico 41 – Frequência 
 
A lotação ou origem dos pesquisados foi também diferenciada e poderá ser mais bem 
observada no gráfico abaixo, onde se destacam 26% de usuários do ICB, 16% do 
Campus II Samambaia, 9% do INF, 6% IQ, Agronomia, História, IESA e outros com menor 
incidência, além de 11% que não preencheram este quesito: 
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Gráfico 42 – Lotação Acadêmica 
 
Em relação á característica mais importante que elegeram foi higiene (50%) seguida de 
alimentos saudáveis com 32%. Esta avaliação difere das demais apresentadas no 
Restaurante Universitário - Campus II, onde a preferência ficou invertida. Entretanto de 
acordo com os dados apresentados nesta pesquisa fica de fácil compreensão se 
consideramos que os alimentos já são considerados saudáveis, com bons serviços de 
atendimento e qualidade da alimentação servida neste Restaurante Executivo. 
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Gráfico – 43 – Característica mais importante 
 
Quanto à característica com menor importância para os usuários deste restaurante 
executivo foi considerado o atendimento cuidadoso e atenção individualizada dos 
colaboradores, com segundo lugar para horários e prazos, conforme indicado a seguir: 
 

 
Gráfico – 44 – Característica menos importante 
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CONCLUSÃO – RESTAURANTE EXECUTIVO CAMPUS II  
 
De um modo geral, a satisfação dos usuários do Restaurante Executivo no Campus II – 
Samambaia da UFG demonstrou estar bem acima dos outros restaurantes, com as 
seguintes avaliações apresentadas pelos usuários nesta pesquisa: 
 

• O ambiente foi considerado agradável por mais de 65% do público-alvo, com quase 
90% de satisfação no atendimento e 75% de interesse demonstrados pelos 
colaboradores em atender bem nos serviços, com boa polidez e cortesia, tornando 
o local agradável para refeições. 

• Os alimentos foram considerados saudáveis e a qualidade chegou a quase 90% de 
aprovação pelos usuários, ficando a desejar somente em relação às opções 
protéicas dos ovolactovegetarianos que reduziu para 57% o índice de aprovação. 

• Quanto à higiene interna do estabelecimento considerada também favorável por 
mais de 78% dos pesquisados. Entretanto, a higiene dos sanitários ficou a desejar 
com somente 47% de concordância. 

• As características consideradas prioritárias foram relativas à higiene, pois em 
relação aos sanitários foi considerado resultado semelhante até porque ambos os 
públicos dos dois restaurantes do Campus II – Samambaia também utilizam os 
mesmos sanitários externos. 

 
Pontos Fortes – acima de 75%: 
1 - Preparações Bem Elaboradas e Variadas. 
2 - Colaboradores têm boa higiene corporal. 
3 - Utensílios e moveis são práticos e servidos sempre limpos. 
4 - Quantidade de alimentos suficiente 
5 - Qualidades Alimentos Sempre Boa/Adequada para Consumo. 
6 - Fornecimento de Serviços no Prazo Comprometido. 
7 - Manutenção do Ambiente Sempre Limpo. 
8 - Colaboradores Atendem Com Polidez e Cortesia. 
9 - Alimentos Atraentes e Saudáveis/Boa Aparência. 
10 - Horário Funcionamento Conveniente. 
 
Aspectos que requerem mais atenção – entre 74% a 60%: 
1 - Ambiente agradável e espaço suficiente. 
2 - Colaboradores Demonstram Interesse em Resolver Problemas. 
 
Aspectos que necessitam ser melhorados – abaixo de 59%: 
1 - Opção Protéica para Ovolactovegetarianos Sempre Variada. 
2 - Higiene e Limpeza dos sanitários para uso Sempre Confortável 
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