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Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo a elaboração de uma escala de satisfação dos usuários do restaurante universitário
da Universidade Federal de Sergipe. A escala foi desenvolvida apoiada em três dimensões: Atendimento, Ambiente
físico e Alimentação. Participaram da pesquisa 292 usuários. Com relação à validação da escala, verificou-se que a
dimensão Atendimento não obteve índice de confiabilidade satisfatório, no entanto, resolveu-se mantê-la no estudo.
Referente à satisfação dos usuários. O Atendimento e o Ambiente físico foram considerados insatisfatórios,
diferentemente da Alimentação. De uma forma geral, os usuários estão levemente satisfeitos com o serviço prestado
pelo restaurante. O preço é um atrativo, sendo um fator determinante para a manutenção dos usuários no meio
acadêmico e o tempo de espera na fila é o que mais interfere, negativamente, no nível de satisfação dos usuários.

Palavras-chave: Escala, Restaurante universitário, satisfação

Abstract

This research aims to elaborate a scale of satisfaction towards the university restaurant of the Federal University of
Sergipe. The scale was developed based on three dimensions: Attendance, Physical Environment and Food. To
validate the scale, the Cronbach coefficient was used. 292 users of the restaurant participated in the survey. Regarding
the validation of the scale, it was verified that the Attendance dimension did not obtain a satisfactory reliability index,
however, it was decided to keep it in the study. Regarding the satisfaction of the users, the Attendance and Physical
Environment dimensions were considered unsatisfactory, unlike the Food. In general, users are slightly satisfied with
the service provided by the university restaurant. The price is attractive, and can be a determining factor for the
maintenance of users in the academic environment.
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Introdução

Os Restaurantes Universitários têm sua importância fundamentada em três aspectos básicos distintos: o prazer
proporcionado pela alimentação; a praticidade, que pode ser aliada tanto ao desejo da refeição quanto à necessidade
de alimentar-se; e, por último, a saúde, geralmente ligada a uma necessidade específica de realizar esta refeição
(VIDRIK, 2006). Além disso, quando se trata dos alunos, o “comer” é uma necessidade básica para manter os estudos
(MOREIRA JUNIOR et al., 2013), aliando, à essa necessidade, a satisfação que abrange fatores que vão desde o
ambiente físico ao preço (GASPARIN et al., 2012).

Os restaurantes universitários convivem permanentemente com o encargo de manter a um custo simbólico um
atendimento de qualidade, oferecendo uma alimentação saudável de forma que atenda às necessidades nutricionais
dos usuários. Diante do importante papel social e acadêmico dos restaurantes universitários, torna-se necessário
avaliar as condições desse serviço, a fim de verificar se as necessidades básicas de uma unidade de alimentação,
relacionadas com qualidade da prestação deste serviço, estão sendo atendidas.

Tomando esse ponto de partida, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar o grau de satisfação dos
usuários do restaurante universitário (Resun) da Universidade Federal de Sergipe que fornece duas refeições diárias
(almoço e jantar) e, por conseguinte, identificar quais os aspectos que estão ou não atendendo às necessidades
desses usuários.

Materiais e Métodos

Os sujeitos de pesquisa foram os usuários do restaurante universitário da Universidade Federal de Sergipe. Foi
coletada uma amostra, do tipo não-probabilística, durante o almoço e o jantar, em todos os dias de uma semana, no
período letivo 2016-1, totalizando 292 usuários.

A escala de satisfação dos usuários do restaurante universitário foi construída levando em consideração três fatores
(dimensões) passíveis de avaliação: Atendimento (por quatro itens), Ambiente físico (seis itens) e Alimentação (cinco
itens). Para cada item, de cada dimensão, o participante da pesquisa assinalou o grau de satisfação (péssimo, ruim,
regular, bom e ótimo), sendo atribuído um valor de 1 a 5, respectivamente, conhecida como escala de Likert. Cada
participante obteve uma pontuação dada pela soma das pontuações em cada item.

Dessa forma, as pontuações teóricas mínima, máxima e a média que podem ser obtidas pelos participantes da
pesquisa, em cada dimensão, e a pontuação total da escala é dada de acordo com a Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Pontuações teóricas por dimensão e total da escala

Dimensão Teórico
Mínimo Máximo Média

Atendimento 4 20 12
Ambiente físico 6 30 18
Alimentação 5 25 15
Total 15 75 45

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para analisar os dados observados com base na Tabela 1, quanto mais se aproximar a pontuação empírica ao valor
máximo teórico, maior será a satisfação dos usuários com relação ao serviço oferecido no Resun, sendo válida a
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ordem inversa, ou seja, quanto mais próxima a pontuação obtida na escala do mínimo teórico, menor será o grau de
satisfação do usuário do Resun. Por exemplo, para a dimensão atendimento, quanto mais se aproximar a pontuação
obtida pelo participante da pesquisa do valor 20, mais satisfeito ele estará, quanto mais próximo de 4, menos satisfeito
estará com relação ao atendimento.

No processo de avaliação da validade e confiabilidade da escala, foi utilizado o Alfa de Cronbach (CRONBACH,
1951). O coeficiente Alpha de Cronbach é uma medida estatística que utiliza as variâncias dos itens e dos totais do
teste por sujeito para estimação da consistência interna de uma escala ou teste (MAROCO et al., 2006). Em outras
palavras, visa verificar se os itens medem o mesmo conceito (ou constructo) da escala como um todo. Nesta
pesquisa, o constructo é a Satisfação. Um instrumento ou teste é classificado como tendo fiabilidade apropriada
quando o α é pelo menos 0,70 (NUNNALLY, 1978, citado por MAROCO et al., 2006).

Para realizar as análises, utilizamos o software R v.3.3.3 (R CORE TEAM, 2017).

Resultados e Discussões

Dos 292 estudantes que participaram da pesquisa, 173 (59%) são sexo masculino, tem uma média de idade de 21,5
anos (desvio padrão = 3,96 anos), variando entre 17 e 46 anos e apenas dois são vegetarianos (0,7%). Outras
pesquisas com usuários de restaurantes universitários apresentaram percentuais de vegetarianos relativamente
superiores. Dentre os usuários do RU da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o percentual de vegetarianos
é de 4,2% (MOREIRA JUNIOR, 2015); no RU da Universidade Federal do Paraná (UFPR) o percentual foi de apenas
2,4% de vegetarianos (GRÁCIA, 2011); nos RU’s da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) esse percentual foi de
8% (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, 2014); No RU da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) O
percentual de vegetarianos sobe para 15% (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, 2013ª).

Quando perguntado em quais dias da semana frequenta o Resun, de acordo com a resposta dos participantes,
constatou-se que 192 (65,7%) utilizam o serviço do Resun diariamente, ou seja, de segunda à sexta-feira, enquanto
que os demais se distribuem da seguinte forma: 36 (12,3%) frequentam em quatro dias da semana, 30 (10,3%) em
três dias, 22 (%) frequentam em dois dias da semana e apenas 8 (%) somente em um dia da semana. Neste estudo
não foi analisado o cardápio ou tipo de alimento específico que poderia causar uma diminuição no número de
frequentadores, no entanto, os dados apontam que independente da alimentação oferecida, o restaurante é
frequentado aproximadamente de forma igual em todos os dias da semana.

Além disso, 122 (41,8%) declararam que almoçam e jantam; 124 (42,5%) somente almoçam; 44 (15,1%) apenas
jantam e dois não responderam a essa pergunta. Os dados observados chamam a atenção para o baixo quantitativo
de estudantes que utilizam os serviços do Resun apenas para o jantar. Possivelmente, alunos dos cursos noturnos
que exercem atividades remuneradas chegam à Universidade no início da aula não havendo tempo de realizar essa
refeição. Também é importante destacar que 42% dos estudantes realizam as duas refeições, provavelmente porque
são discentes de cursos vespertinos-noturnos ou que a existência do restaurante universitário é uma garantia para
que sejam realizadas as principais refeições do dia por esses discentes.

Para a análise da satisfação com relação ao Restaurante Universitário, foram excluídos os registros que tinham
alguma pergunta da Escala de Satisfação sem resposta, totalizando 255 questionários.

A escala apresentou boa consistência interna, medida pelo Coeficiente Alpha de Cronbach (α), igual a 0,82, indicando
que é confiável para medir o que realmente foi proposto, isto é, o grau de satisfação dos usuários do restaurante
universitário da UFS.

Os Alphas de Cronbach (α) para cada dimensão estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Índice de Confiabilidade por dimensão

Dimensão Alpha de Cronbach (α)
Atendimento 0,43
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Ambiente físico 0,71
Alimentação 0,73

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é visto na Tabela 2, o Alpha de Cronbach da dimensão Atendimento foi baixo (<0,70), porém as análises foram
refeitas retirando cada variável e verificando se haveria modificação nesse índice (ver Tabela 3).

Tabela 3 - Confiabilidade da dimensão Atendimento caso o item I seja excluído

Item I
Alpha de Cronbach (α)

Dimensão Atendimento

Alpha de Cronbach (α)

Escala total
AT1 0,23 0,81
AT2 0,46 0,81
AT3 0,30 0,81
AT4 0,39 0,82

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com a Tabela 3, não foi observado aumento significativo da confiabilidade na dimensão Atendimento e na
Escala total pela exclusão dos itens, de forma que se optou por mantê-los neste estudo.

Na Tabela 4, é apresentado a distribuição de frequências, em porcentagem, das respostas dos usuários, expressas
em grau de satisfação, com relação aos itens da escala e suas respectivas dimensões.

Tabela 4 – Distribuição das frequência (em porcentagem) das respostas dos usuários por item.

Componente Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo
Atendimento

Rapidez 34,51 28,63 24,71 9,41 2,75
Cordialidade dos funcionários 4,31 14,51 46,27 29,80 5,10
Agilidade na reposição dos alimentos 5,88 20,00 40,00 27,06 7,06
Tempo de espera na fila 73,33 17,65 7,06 1,57 0,39

Ambiente Físico
Quantidade de mesas e cadeiras 8,63 15,29 35,69 33,73 6,67
Iluminação e ventilação 23,53 40,00 24,71 10,2 1,57
Higiene dos talheres e pratos 15,69 30,98 33,33 18,43 1,57
Higiene restaurante 3,14 16,86 47,84 29,8 2,35
Higiene dos funcionários 1,57 3,92 37,65 44,31 12,55
Acesso ao restaurante 9,02 18,43 37,65 25,88 9,02

Alimentação
Variedade do cardápio 7,06 13,73 45,10 28,63 5,49
Qualidade dos alimentos 1,18 7,45 34,51 47,06 9,80
Sabor (tempero) 6,67 16,47 41,18 28,63 7,06
Quantidade (porção de carnes) 3,53 11,37 34,90 41,57 8,63
Sucos 14,12 22,35 34,51 21,96 7,06

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Observando os dados na Tabela 4, com relação à dimensão Atendimento, destaca-se, de forma negativa, os itens
Rapidez e Tempo de espera na fila, obtendo um grau de satisfação entre péssimo e ruim por 63,14% e 90,98% dos
usuários, respectivamente. Para os usuários, o tempo de espera na fila é grande, e possivelmente utilizar esse serviço
ocasionaria chegar atrasado em sala de aula. Esse motivo pode explicar o fato pelo qual o número de usuários que
utilizam os serviços do Resun exclusivamente para jantar é pequeno.

Os itens que compõem a dimensão Ambiente Físico, no que se refere à Iluminação e ventilação, obteve 63,53% de
insatisfação, no entanto, a Higiene dos funcionários obteve um grau de satisfação positivo (bom ou ótimo) por 56,86%
dos entrevistados. No que se refere à Alimentação, os itens apresentaram um grau de satisfação entre regular e bom.

Na Tabela 5, são apresentadas as estatísticas descritivas das pontuações obtidas por dimensão e total na escala.

Tabela 5 – Pontuações empíricas na escala por dimensão e total

Componente Empírico
Mínimo Máximo Média Desvio

Atendimento 4 16 9,82 2,26
Ambiente físico 7 28 17,81 3,70
Alimentação 6 24 16,07 3,37
Total 23 70 48,38 7,86

Desvio: desvio padrão

Fonte: Elaborado pelos autores.

Comparando-se esses resultados com as pontuações teóricas expostas na Tabela 1, observa-se que o Atendimento e
Ambiente físico apresentaram média inferior à teórica (9,82 < 12) e (17,81 < 18), respectivamente, indicando um baixo
grau de satisfação dos usuários com relação à essas dimensões. No entanto, os usuários mostram-se levemente
satisfeitos com relação à Alimentação, com média de 16,07, quando comparado com a média teórica dessa dimensão
(15).

De forma geral, os usuários estão levemente satisfeitos com o serviço prestado pelo Resun, considerando todas as
dimensões, obtendo uma média superior à teórica (48,38 > 45), no entanto, longe do maior grau de satisfação que
seria 75.

Foi solicitado aos usuários que declarassem o grau de satisfação com relação ao custo e benefício do serviço
oferecido pelo Resun. Os resultados observados são que 1% considera péssimo, 2% ruim, 4% regular, 15% bom e
78% ótimo. Apesar da insatisfação observada da Escala de Satisfação, especificamente nas dimensões Atendimento
e Ambiente físico, o custo x benefício é considerado entre bom e ótimo por 93,73% dos usuários. Este resultado
corrobora o de MOREIRA JUNIOR et al. (2015) que mencionam que os usuários que frequentam os RU são
fortemente estimulados pelo preço atrativo.

Por fim, foi perguntado aos usuários se não existisse o Resun na UFS se eles teriam condições de realizar as
refeições. 68,2% dos participantes respondera que “Não”. De acordo com esse resultado, ressaltamos o importante
papel social do restaurante universitário, uma vez que, não havendo condições de realizar as refeições diárias é bem
provável que o usuário, se aluno, se evadisse do meio acadêmico.

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo verificar a satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados no restaurante
universitário da UFS, utilizando-se uma escala do tipo Likert e denominada de Escala de Satisfação. De acordo com
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os resultados apresentados, verificamos que a dimensão Atendimento obteve valor de Alpha de Cronbach inferior ao
mínimo adequado que é 0,70, no entanto, a escala como o todo obteve o valor de 0,82, considerado bom e, com isso,
podemos considerar que a escala proposta é confiável para medir o que se propõem. Analisando as respostas dos
usuários do Resun, constatamos que as dimensões Atendimento e Ambiente físico apresentam nível de satisfação
inferior ao desejado, especificamente quando se trata da rapidez e tempo de atendimento, e à Iluminação e ventilação,
respectivamente. Considerando a grande importância social, econômica e acadêmica do restaurante universitário para
seus usuários, constatamos que o preço é um ponto positivo, o que contribui para a manutenção do discente na
universidade, pois 68,2% dos usuários afirmaram não ter condições de realizar as refeições básicas caso não
existisse o restaurante.

Para trabalhos futuros, pretende-se, inicialmente, reformular a escala com o objetivo de obter índices de
confiabilidade, para todas as dimensões, satisfatórios e obter uma amostra probabilística o nos permitirá verificar
associações entre as características dos usuários e sua satisfação e realizar extrapolações.
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