
PESQUISA DESCUBRA O HÁBITO DE CONSUMO DE SEU CLIENTE 

Bairro onde reside: 

Data: (   )Manhã    (   )Tarde     (   )noite (    )masculino   (   

)feminino 

Idade:       abaixo de 18 anos ___       De 18 a 30 anos___        De 30 a 50 anos___         Acima de 50 anos___ 

 

1) Você substitui o pão francês em suas 
refeições/lanches? 

a) Sim   b) Não   c) Às vezes    d) Por qual 

produto? ___________ 

 

2) Quais produtos você consome na 
padaria? 

a) Pão francês/pão doce 

b) Bolos 

c) Salgados 

d) Pão de queijo 

e) Tortas/ sobremesas 

f) Biscoitos 

g) Outros (especificar): 

 

3) Cite outros produtos que você gostaria de 
encontrar na padaria e não tem 
encontrado: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________________ 

 

4) Por que você frequenta esta padaria? 
a) Proximidade do trabalho 
b) Proximidade da residência 
c) Falta de opção 
d) Qualidade dos produtos 
e) Qualidade do atendimento 
f) Preço dos produtos 
 

5) Quantas vezes você ou alguém de sua 

casa vem a esta padaria? 

 

7) Você conhece nossos serviços? 

a) Delivery (próprio) 
b) Aplicativos (Ifood, Uber eats) 
c) Kit festa 
d) Cestas de café da manhã 
e) Bolos personalizados 
f) Coffee break 
g) Tábua de frios 
h) Encomendas 
 

8) Qual o melhor meio de comunicação para 
você quanto à: promoções, serviços, 
produtos 

a) Redes sociais 
b) Site 
c) Whatsapp 
d) Material impresso 
e) Outro, qual? 

_______________________________  
 

9) Você compra produtos somente pelo fato 
de estarem em promoção? 

a) Sim           b) Não        c) Às vezes 

 

10) Quando encontra uma boa promoção de 
um produto que não pensava comprar, 
você o adquire? 

a) Sim           b) Não        c) Às vezes 

 

11) Você vem a padaria já sabendo o que 
comprar? 

a) Sim           b) Não        c) Às vezes 

 

12) Quando você não compra nesta padaria, 
onde compra? 

 

_________________________________________



a) 2 vezes por dia 
b) 1 vez por dia 
c) 2 a 4 vezes por semana 
d) 1 vez por semana 
e) de vez em quando 
 

6) Você utiliza algum aplicativo de 
Delivey? 

a) Uber eats 
b) Ifood 
c) Outro, qual? 

_______________________________ 
 

_____ 

 

14) Se você fosse o dono dessa padaria, o que 

você mudaria nela? 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________________________ 

 

 

Você gostaria de se identificar? 

NOME: ____________________________________________________  

WHATSAPP:_____________________________ ANIVERSÁRIO: _____/_____ 


