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RESUMO

Na busca pela orientação em como melhor direcionar os esforços de
investimento de uma lanchonete em uma instituição de ensino, na cidade de
Curitiba, no estado do Paraná, que possui uma forte concorrência local; um
trabalho de apuração da literatura foi realizado para fundamentar a construção
de um projeto de pesquisa que visou mapear a percepção, satisfação e
aceitação de clientes e potenciais clientes, dos produtos e canais de
distribuição atuais e alternativos para permitir uma avaliação de como a
empresa pode atuar para conquistar uma fatia maior do seu mercado potencial,
elevando assim seu volume de vendas através da conquista de novos
consumidores. Para isso, um diagnóstico foi elaborado sobre os pontos mais
críticos para a continuidade do negócio com apontamentos das melhorias e
investimentos apresentados como necessários e/ou recomendados para
permitir um crescimento de vendas através de canais alternativos de vendas e
distribuição.

Palavras-chaves: Consultoria. Lanchonetes. Delivery. Pré-venda. Entregas.
Canais de distribuição. Canais de vendas.
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RESUMEN

En la búsqueda de la orientación en cómo mejor dirigir los esfuerzos de
inversión de una cafetería en un campus académico, en la ciudad de Curitiba,
que posee una fuerte competencia local; un trabajo de escrutado la literatura se
realizó para fundamentar la construcción de un proyecto de investigación que
pretendía mapear la percepción, satisfacción y aceptación de clientes y
potenciales clientes, de los productos y canales de distribución actuales y
alternativos para permitir una evaluación de cómo la empresa puede actuar
para conquistar una parte mayor de su mercado potencial, elevando así su
volumen de ventas a través de la conquista de nuevos consumidores. Para ello,
un diagnóstico se ha elaborado sobre los puntos más críticos para la
continuidad del negocio con apuntes de las mejoras e inversiones presentadas
como necesarios y / o recomendados para permitir un crecimiento de ventas a
través de canales alternativos de ventas y distribución.

Palabras claves: Consultoría. Lanchonetes. Entrega. Pre venta. Entregas.
Canales de distribución. Canales de ventas.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Crocco e Gutmann (2011) consultoria pode ser definida como
serviço prestado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, independentes e
qualificadas para a identificação e investigação de problemas que digam
respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a
recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação
dessas recomendações.

Desta forma buscamos oferecer por meio de uma consultoria, condições
de desenvolvimento da maturidade e expertise da empresa com base nos
conhecimentos acumulados com a apuração de uma revisão teórica sobre
temas relevantes e pertinentes à sua evolução.

O presente trabalho será direcionado para empresa Yama Café, que
atua no ramo de vendas de refeições e está localizada dentro da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná. Sabemos que para quem atua nesse
segmento, além de disponibilizar alimentos de qualidade, é primordial contar
com canais de distribuição eficientes, que ajudem a administrar a demanda.
De forma sintetizada, canal de distribuição é um caminho para a empresa fazer
seus produtos chegarem aos consumidores certos na hora e no momento
certo. A boa escolha desses canais pode diferenciar um negócio bem sucedido
dos demais.

O objetivo deste trabalho é identificar os melhores canais de distribuição
para o público consumidor da PUC-PR, pois com isso a empresa pode
conquistar novos consumidores, oferecendo uma melhor oferta de valor
imbuída de conveniência e praticidade através da distribuição alternativa, para
desta maneira fazer com que o faturamento aumente e a empresa fique mais
conhecida na universidade. Além disso medir o grau de satisfação dos clientes
atuais com relação a empresa.

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas
bibliográficas, pesquisas com os clientes, entrevistas com o gerente além de
visitas semanais a empresa em períodos diferentes que serviram como base
para conhecimento sobre a empresa.

O trabalho estrutura-se em seis capítulos principais, apresentando-se no
primeiro capítulo a fundamentação teórica, onde será descrito sobre
empreendedorismo, canais de marketing e vantagens competitivas. No
segundo capítulo é abordado sobre o plano do projeto, explicando sobre os
objetivos e como faremos para alcançar tais objetivos, além de nossas
expectativas, fatores críticos e recursos necessários para o mesmo. No terceiro
capítulo apresentam-se as pesquisas, onde foi realizada a primeira pesquisa
para medir o grau de satisfação dos clientes e após isso a pesquisa específica
em canais de distribuições. É abordado na segunda pesquisa quais canais
seriam mais relevantes, entre eles Delivery, Venda Antecipada com Retirada no
Balcão e Porta-a-porta, desmembrando colaboradores de alunos para ter um
resultado satisfatório, que nos possibilita compreender quem atender em qual
desses canais. O quarto capítulo caracteriza a coleta de dados da empresa,
onde será apresentado todas as informações pertinentes para realização do
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diagnóstico, que é o quinto capítulo, onde estará descrito a avaliação realizada
na empresa, com base também nas pesquisas. No sexto capítulo é
apresentada as propostas da equipe de consultoria para a empresa requerente,
com o propósito de atender o objetivo principal do trabalho, que é identificar os
melhores canais de distribuição para o público consumidor da PUC-PR.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para este projeto de consultoria empresarial focado na área de canais
de vendas e distribuição, foram analisados 3 conceitos: Empreendedorismo,
canais de marketing e vantagens competitivas; para então verificar se a
empresa segue esses padrões para poder aplicar ou implantar melhorias em
tais conceitos.

2.1. EMPREENDEDORISMO

A expressão “empreendedor” ou “entrepreneur” que originou-se na
França, significa “Aquele que incentivava os riscos e mudanças”, assim, ao
longo do tempo na Inglaterra surgiu a palavra (Entrepreneurship), que descreve
o comportamento e hábitos de um empreendedor. Porém, com as inúmeras
definições e interpretações (Dornelas,2012 e Baron, Shane, 2007) para o ato e
a palavra “Empreendedor”, umas das quais melhor se descreve é do Autor
Joseph Schumpeter

“O Empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente
pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de
organização ou pela exploração de novos recursos e matérias. ” (Schumpeter,
1949, p.28)

Portanto um empreendedor utiliza de recursos disponíveis para iniciar
futuros negócios rentáveis, no ambiente em que vive, assumindo eventuais
riscos no qual podem levar ao fracasso. Tendo a ciência que é um processo na
qual tem influência de fatores pessoais, fatores sociológicos, fatores
organizacionais e fatores ambientais. (Dornelas,2012)

O fator pessoal como o nome já diz, tem por influencia os motivos nos
quais levam uma pessoa a iniciar empreender-se, sendo a busca da realização
pessoal junto com uma realização profissional, tendo a insatisfação com o atual
trabalho ou situação na qual se encontra. Devido à experiência e educação ou
idade. (Dornelas,2012)

Os fatores sociológicos em um empreendedor são aqueles que contêm
características influenciadas pelos pais e familiares, geralmente com um
modelo de negócio já pré-existente. O empreendedor neste modelo, busca
implementar novos modelos de negócios, reformulando e inovando processos
com certas defasagens. (Dornelas,2012)

Os fatores organizacionais é uma etapa que busca crescimento, uma
certa formulação de estratégia e cultura da organização. Nessa fase o
empreendedor já tem o conhecimento de seus produtos e recursos a ser
ofertado. (Dornelas,2012)

Os fatores ambientais indicam o posicionamento no qual o
empreendedor se encontra, oportunidades, ambiente interno e externo, esse
passo está vinculado em todas as etapas para decisão de iniciar-se
empreendedor, são elas, inovação, evento inicial, implementação e
crescimento. - (Dornelas,2012).
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Segundo Robert A. Baron e Scott A. Shane, autores do livro
“Empreendedorismo Uma Visão do Processo”. Os autores acreditam que
pessoas empreendedoras são motores de desenvolvimento econômico para
um país ou estado. Desde que seja bem-sucedida, contribuem para o
crescimento pessoal e profissional, também, auxilia para novas oportunidades
de empregos e mão-de-obra local. (Baron, Shane, 2007)

Sendo assim, os autores Robert A. Baron e Scott A. Shane (2007),
argumentam que é necessário estar interligados em um processo global para
disciplinar-se como um empreendedor. Primeiramente reconhecer uma
oportunidade, de serviços e processos. Em seguida mudança social, que são
pessoas empreendedoras com diferentes idades, costumes e gêneros,
masculino e feminino, planejando e realizando suas ideias para futuras
mudanças. Mudança econômica, famílias que buscam um aumento de renda,
aplicando seus dons em áreas em que se identificam, como segunda opção de
trabalho. Aqui aplica-se pessoas empreendedoras que exercem atividades na
produção e vendas de doces e salgados, músicos, eletricistas. Também, entre
todas já citadas, Robert A. Baron e Scott A. Shane (2007), destacam a
importância dos canais de distribuição de seus produtos e serviços, e, a
disponibilidade de tecnologia, comunicação com seus clientes, saber
apresentar seus produtos ou serviços, estar atento aos novos processos e
tendências para alcançar o sucesso. (Baron, Shane, 2007).

2.2. CANAIS DE MARKETING

Diante da pesquisa realizada sobre canais de marketing, foi notado uma
grande concordância entre autores, como Vivian Lara (2006), Coughlan (2002)
e Rosenbloom (1999). Conforme os autores citados, verificamos que canal de
Marketing é a etapa encarregada em colocar o produto no local adequado,
ponto de venda ou cliente final, e de forma adequada, podendo variar de
acordo com a necessidade dos consumidores e o tipo de produto
comercializado. Acontece através de intermediadores que se responsabilizam
por toda administração e distribuição do início ao fim do processo. Os canais
de marketing estão envolvidos em todas as empresas que praticam a venda de
um produto ou serviço. Tem como seu objetivo possibilitar, com diversos tipos
de canais, que as empresas alcancem os seus clientes e efetuem a venda.

Na maioria das vezes os canais de marketing vêm para facilitar o acesso
do consumidor aos produtos, e do fabricante aos diversos tipos de
consumidores, pois podem trabalhar com diferentes tipos de canais, afim de
oferecer a melhor opção de acordo com a preferência do cliente, facilitando o
processo de busca. Ou seja, é por meio dos canais de marketing que as
empresas estipulam como seus produtos chegarão até os clientes finais.

Vivian Lara, et. Al (2006, p. 0) diz que canal de marketing é uma
“estrutura resultante da interação de organizações interdependes responsáveis
pela administração, em alguma medida, dos fluxos estabelecidos no processo
de disponibilização de um produto do fabricante ao usuário”.)
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2.2.1. NIVEIS DE DISTRIBUIÇÕES

Conforme Kotler et al. (2012, p. 452), “O fabricante e o consumidor final
fazem parte de todos os canais, utilizando o número de níveis intermediários
para designar a extensão de um canal”. Ou seja, quanto mais intermediários
uma operação possuir, mais distante estará o produtor do consumidor, fazendo
com que os intermediários precisem uns dos outros para tornarem o produto ou
serviço disponível para uso ou consumo.

A figura abaixo ilustra os diferentes tipos de canais de distribuição.

Figura 1 - Canais de Marketing
Fonte:
http://logisticanodiadia.blogspot.com.br/2012/03/niveis-de-canais-de-distribuica
o.html. Acesso em 26/04/2017

Canal direto ou Nível zero – Quando o fabricante efetua a venda diretamente
para o consumidor final, sem a utilização de um intermediário. Normalmente
realizado através de catálogos e porta a porta. (Avon)
Nível um – Quando o produtor utiliza apenas um intermediário, até chegar no
cliente final. Produtor > Varejista > Consumidor. (Carrefour)
Nível dois – Quando o produtor utiliza dois intermediários até chegar no cliente
final. Produtor > Atacadista > Varejista > Consumidor (Produtores de alimentos)
Nível três – Quando o produtor utiliza de três intermediários até chegar no
cliente final. Produtor > Distribuidor > Atacadista > Varejista > Consumidor
(Multinacionais) (Kotler et al. 2012)

2.2.2. FORMAS DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição exclusiva consiste em ter um ou poucos intermediários
para atender o consumidor. Podendo ser esses intermediários representantes
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comerciais ou lojas exclusivas de distribuição do produto. Uma das principais
vantagens é a parceria com o representante ou a loja, que trabalha apenas
com a sua marca, o que dispensa o investimento com pontos de vendas, sendo
possível investir mais na produção, controle do nível do serviço e mais
dedicação e habilidade nas vendas. (KOTLER, 2000)

No sistema de distribuição seletivo o fabricante vende por meio de um
grupo selecionado de intermediários, que comercializam um produto específico.
Essa seleção de intermediários possibilita que o fabricante obtenha uma boa
cobertura do mercado, com mais controle e menos custos comparado a
distribuição intensiva. (KOTLER, 2000)
O sistema de distribuição intensiva tem como característica colocar o produto
no maior número possível de pontos de venda, e é apropriado para produtos de
alto consumo e preço baixo, pois o fabricante precisa ter uma grande
disponibilidade do produto disponível. (KOTLER, 2000)

2.2.3. IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

Um dos principais papéis do canal de marketing é converter
compradores potenciais em clientes lucrativos, criando mercados e não apenas
servindo aos mercados. As decisões dos tipos de canais dependem da
estratégia de marketing, relacionada com a segmentação, público alvo e
posicionamento da empresa, visando a maximização do valor do produto. As
empresas podem atender segmentos ou necessidades diferentes de
compradores através do marketing multicanal, que é quando a empresa utiliza
dois ou mais canais de marketing para atingir todos os segmentos de clientes.
Por outro lado, se esses canais não realizarem a entrega de produtos certos no
lugar e na hora certa pode haver conflito de canais, custo excessivo ou
demanda insuficiente. Portanto as empresas que utilizam multicanais devem
cuidar para que eles funcionem em harmonia. (KOTLER et al 2012)

Os canais escolhidos interferem em todas as outras decisões de
marketing, pois envolvem políticas e procedimentos, além de prazos longos
com outras empresas, pois decisões sobre o preço final depende do tipo de
canal utilizado, por exemplo. Decisões referente a um sistema de canal de
marketing estão entre as mais cruciais que os gestores precisam lidar.
(KOTLER et al 2012)

Cada opção de canal terá um nível diferente de vendas e custos, por
este motivo deve-se começar analisando o que pode gerar mais vendas. Se a
própria força de vendas ou um representante. Grande parte dos gerentes de
marketing apostam na força de vendas da empresa, pois ela pode vir a ser
mais bem treinada e se concentra para vender seus próprios produtos, além
disso muitos clientes preferem lidar diretamente com a empresa, fazendo assim
essa opção mais bem-sucedida. (KOTLER et al 2012)

Usar intermediários para distribuir os produtos pode ser uma boa opção
para empresas que não dispõe de recursos financeiros para isso ou que
precisam da disponibilização do produto em larga escala, pois os
intermediários por meio dos seus contatos, experiências e especialização

17



podem oferecer mais eficiência do que a própria empresa trabalhando sozinha,
reduzindo assim o preço final para o consumidor (KOTLER et al, 2012)
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2.3. VANTAGEM COMPETITIVA

2.3.1. ANÁLISE ESTRUTURAL

Para conseguir formular uma estratégia na empresa, é importante
relacionar a empresa com o seu meio ambiente, analisando as forças sociais e
as forças econômicas, deve analisar também os concorrentes que podem
competir direta ou indiretamente com ela. (PORTER, 2004).

Porter (2004) diz que as forças externas com relação a empresa são
significativas, ele afirma que “uma vez que as forças externas em geral afetam
todas as empresas na indústria, o ponto básico encontra-se nas diferentes
habilidades das empresas em lidar com elas.”

Para entender sobre as concorrências dos produtos ou empresas existe
uma tabela chama as cincos forças, com ela podemos medir o grau da
concorrência no mercado. Com o resultado dessas forças é possível saber o
potencial de lucro final no mercado estudado. Nem todos os mercados
possuem o mesmo lucro, existem mercados com lucros largos e estrondosos e
outros com lucros mínimos ou bem menores do que esses outros. “Elas
diferem, fundamentalmente, em seu potencial de lucro final à medida que o
conjunto das forças difere.” (PORTER, 2004).

De acordo com Porter (2004), “Dado que o conjunto das forças pode
estar exageradamente aparente para todos os concorrentes, a chave para o
desenvolvimento de uma estratégia é pesquisar em maior profundidade e
analisar as fontes de cada força.”

No entanto, esses dados são de extrema importância para destacar os
pontos fortes e pontos fracos críticos da empresa, melhora o posicionamento
da marca, indica onde as mudanças estratégicas vão trazer mais retorno para a
empresa e mostra também as oportunidades e ameaças de mercado.
(PORTER, 2004).

2.3.2. DETERMINANTES ESTRUTURAIS DA CONCORRÊNCIA

Existe uma taxa chamada taxa de retorno sobre o capital investido, essa
taxa mostra qual o retorno gerado, em percentual, do capital investido
inicialmente.  (PORTER, 2004).

Quando existem concorrências no mercado, essa concorrência tem a
tendência de diminuir essa taxa de retorno sobre o capital investido na
empresa chegando o mais próximo da taxa competitiva de retorno. (PORTER,
2004).

2.3.3. AS CINCO FORÇAS DE PORTER

As forças competitivas que foram comentadas nos parágrafos acima são
– entrada, ameaça de substituição, poder de negociação dos compradores,
poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os atuais
concorrentes. (PORTER, 2004).
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Segundo Porter (2004), “Todas as cinco forças competitivas em conjunto
determinam a intensidade da concorrência na indústria, bem como a
rentabilidade, sendo que a força ou as forças mais acentuadas predominam e
tornam-se cruciais do ponto de vista da formulação de estratégias. ”

Então por mais que não haja um concorrente direto com seu mercado,
pode ser que outros mercados alternativos também possam estar tirando uma
fatia de seus clientes, oferecendo produtos substitutos superiores e mais
baratos. (PORTER, 2004).

Basicamente, as estruturas das forças de Porter devem ser distinguidas
de muitos fatores a curto prazo que podem afetar a concorrência e a
rentabilidade de uma forma transitória. (PORTER, 2004).

2.3.4. AMEAÇA DE ENTRADA

Empresas que entram no mercado trazem uma nova capacidade, o
desejo de ganhar uma parcela do mercado e frequentemente recursos
substanciais. Para essas empresas entrarem em novos mercados a barreira de
entrada é muito importante. (PORTER, 2004).

Ela vai indicar se a entrada dessas novas empresas será constante e
fácil ou mais difícil. Por exemplo, se as barreiras forem altas, a chance de
novas empresas é pequena. (PORTER, 2004).

2.3.5. BARREIRAS DE ENTRADA

Existem 6 fontes principais de barreiras de entrada.

2.3.5.1. ECONOMIAS DE ESCALA

“Economias de escala referem-se aos declínios nos custos unitários de
um produto à medida que o volume absoluto por período aumenta. ” (PORTER,
2004).

Nas economias de escala, as empresas novas podem entrar no
mercado de duas maneiras, ou entrando com uma larga escala arriscando-se a
ganhar da concorrência antiga ou entrar com uma pequena escala e sujeitar-se
a desvantagem de custo, que são duas opções indesejáveis em outros tipos de
mercados. (PORTER, 2004)

As economias de escala podem ser relacionadas com qualquer área
funcional, ou podem derivar-se de determinadas operações e ou atividades que
são parte de uma área funcional. Por isso é importante examinar e ter
conhecimento de cada componente do seu produto para poder verificar se é
mais interessante fazer um pedido com larga escala ou não. (PORTER, 2004)

Muitas empresas também utilizam dos custos conjuntos, que ocorrem
quando duas ou mais empresas dividem custos para produzir seus produtos,
que podem ser diferentes também. Não necessariamente precisa ser apenas
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na parte de montagem, mas podem utilizar o mesmo centro de distribuição,
mesma força de vendas, mesmo estoque, entre outros. (PORTER, 2004)

2.3.5.2. DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO

A diferenciação do produto é quando o produto ou a empresa são
lembradas por atributos importantes para a tomada de decisão na hora da
compra. Segundo PORTER (2004), “Ela seleciona um ou mais atributos, que
muitos compradores numa indústria consideram importantes, posicionando-se
singularmente para satisfazer estas necessidades”.
Muitas empresas oferecem serviços interessantes para se diferenciar de seus
concorrentes, como a entrega de seus produtos, canais de marketing, entre
outros. Essas diferenciações devem buscar sempre um preço-prêmio em
relação ao custo da diferenciação, fazendo com que a empresa não tenha que
tirar do custo do produto.(PORTER, 2004)

2.3.5.3. NECESSIDADES DE CAPITAL

Segundo Porter (2004), “A necessidade de investir vastos recursos
financeiros de modo a competir cria uma barreira de entrada, particularmente
se o capital é requerido para atividades arriscadas e irrecuperáveis como a
publicidade inicial ou pesquisa e desenvolvimento.”(PORTER, 2004)

A necessidade de capital é uma barreira de entrada muito grande e
difícil em quase todos os mercados. Por exemplo, para fazer com que o
produto seja vendido e conhecido é importante fazer um grande investimento
em publicidade, esse dinheiro investido não é recuperável e também é
arriscado. Outro fator seriam as pesquisas e desenvolvimento dos produtos.
Além desses dois, o capital é requerido para estoque, equipamentos, cobertura
de prejuízos iniciais. Porém esses fatores podem ser recuperáveis. (PORTER,
2004)

2.3.5.4. CUSTO DA MUDANÇA

Quando uma empresa nova entra no mercado, uma barreira que devem
ter cuidado é com o custo dessa mudança para o cliente. Os clientes ficam
muito acomodados com alguns sistemas, equipamentos, produtos que utilizam,
por mais que não estejam bons, mas para mudar fica muito trabalhoso, terão
custo de treinamento, tempo, novo equipamento, perda de produtos finais (até
todos da equipe se acostumarem com esse novo equipamento ou sistema).
Para isso e que a empresa ou produto entre no mercado, deve ser oferecido
um aperfeiçoamento substancial em custo ou desempenho para que o
comprador decida deixar um produto mais estabelecido. (PORTER, 2004)

2.3.5.5. ACESSO AOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
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Segundo Porter (2004), “a empresa novata precisa persuadir os canais a
aceitarem seu produto por meio de descontos de preço, verbas para
campanhas de publicidade em cooperação e coisas semelhantes, o que reduz
o lucro.”

Para uma empresa nova é mais trabalhoso entrar em alguns canais de
distribuição, como mercados, atacadistas e lojas, mas para isso acontecer é
necessário realizar boas promoções para os distribuidores, fazendo assim com
que os produtos sejam expostos e aceitos, pelos clientes e distribuidores.
(PORTER, 2004).

2.3.5.6. DESVANTAGENS DE CUSTOS INDEPENDENTES DE
ESCALA

O declínio dos custos com a experiência em empresas que exigem um
alto grau de participação com mão-de-obra envolvendo operações de
montagem complexas, reduz com o passar do tempo, uma vez que se passa a
ter mais conhecimento sobre o negócio. Esses custos são mais altos no início e
durante o crescimento da empresa, após adquirir uma experiência na área,
acabam ficando mais baixos ou imperceptíveis, devido ao aumento na
demanda. Se as empresas souberem resguardar essa experiência adquirida,
acaba fazendo com que haja uma barreira de entrada para novas empresas.
Essas novas empresas terão um alto investimento para iniciar as produções e
também para adquirir uma boa experiência, porém terão que trabalhar no preço
para que fique na média ou abaixo dos concorrentes, por ser uma marca nova
no mercado. (PORTER, 2004)

Para conseguir experiência, no começo, sem ter que investir altos
valores, é interessante fazer uma redução de custos repartindo as operações
ou funções com outras empresas ou companhias que realizam também o
mesmo processo. Desta forma as empresas conseguem repartir os custos e
produzir a quantidade necessária. Além de adquirir mais experiência por conta
de realizar essas operações com outras empresas. (PORTER, 2004)

2.3.6. SUBSTITUTOS

“Todas as empresas em uma indústria estão competindo, em termos
amplos, com indústrias que fabricam produto substitutos. ” (PORTER, 1998).
Os produtos substitutos reduzem os retornos esperados de uma empresa,
quando esses produtos substitutos são atraentes com relação à custo-benefício
para os clientes, os aumentos do consumo desses produtos fazem com que os
lucros da empresa sofram. Produtos substitutos são aqueles que podem
desempenhar a mesma função de um produto em si.

2.3.7. NEGOCIAÇÃO COM COMPRADORES

Os compradores são os que farão o faturamento da empresa ou do ramo
da atividade, eles também acabam competindo com as empresas, fazendo com

22



que os preços de venda caiam, ou colocando os concorrentes uns contra os
outros. Desta maneira conseguem comprar o melhor produto com o menor
preço. Um grupo de compradores podem ser poderosos se as seguintes
circunstâncias forem verdadeiras:

● Ele está concentrado ou adquire grandes volumes em relação à
vendas do vendedor. Geralmente esses compradores fazem com que o giro da
empresa sempre se mantenha alto. Caso a empresa venha a perder este
comprador a capacidade de produção cairá assim como os custos fixos por
produtos também ficará mais alto. (PORTER, 2004).

● Os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração
significativa de seus próprios custos ou compras. Se os compradores
adquirirem uma grande quantidade de produtos, isso fará com que os custos
unitários possam diminuir, se não for comprar essa quantidade, a queda do
preço não será tão grande. (PORTER, 2004).

● Os produtos que ele compra da indústria são padronizados ou
não diferenciados. Nesse caso fica mais fácil para o comprador achar o produto
que está procurando, pois, os produtos serão sempre os mesmos, única coisa
que ele irá analisar serão os preços. (PORTER, 2004).

● Ele enfrenta poucos custos de mudança. Quando vale a pena
mudar de uma empresa para outra. Tanto dos benefícios do produto quanto em
toda a sistemática que o comprador terá que realizar para adquirir o produto.
(PORTER, 2004).

● Ele consegue lucros baixos. Lucros reduzidos fazem com que os
compradores procuram produtos mais acessíveis e preços menores.
(PORTER, 2004).

● O produto da indústria não é importante para a qualidade dos
produtos ou serviços do comprador. Acontece quando o público ou mercado
que o comprador atua não se importa tanto com a qualidade do produto
oferecido, algum outro produto posso substituir o mesmo. O importante é
negociar o preço. (PORTER, 2004)

2.3.8. NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES

Fornecedores poderosos podem fazer com que as empresas paguem o
valor que estão querendo de seus produtos, ou podem alterar a qualidade. As
condições que podem tornar fornecedores poderosos são:

● É dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que
a indústria para a qual vende. Fornecedores vendendo para mercados mais
fragmentados conseguem trabalhar melhor os preços, qualidade e condições.
(PORTER, 2004).

● A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor.
Quando um fornecedor vende para muitos ramos e a fração de vendas para o
mercado da empresa não representa muito do total de vendas do fornecedor.
(PORTER, 2004).
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● O produto dos fornecedores é um insumo importante para o
negócio do comprador. Acontece quando a matéria prima que o fornecedor
vende é importante no negócio da empresa, e se no caso a matéria prima não
seja estocável, o fornecedor poderá trabalhar o preço, deixando algumas
épocas mais caras e outras mais baratas. (PORTER, 2004).

● O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração
futura. Isso fará com que a empresa não consiga melhorar condições de
compras de seus consumidores. (PORTER, 2004).
Além dos consumidores, a mão-de-obra também é considerada como um
fornecedor, e muitos também acabam tendo um grande poder perante as
empresas. Se a mão-de-obra é escassa, eles podem exigir mais das empresas,
mas se ela é comum e fácil de ser exercida, ela acaba sendo mais barata.
(PORTER, 2004)

3. PLANO DO PROJETO

A elaboração deste plano de projeto teve a participação dos discentes
da Faculdade ESIC junto à gerência comercial do Yama Café, com objetivo de
identificar os melhores canais de distribuição para os consumidores da
PUC-PR, realizando algumas melhorias sugeridas para a diretoria do Yama
Café.

O projeto visa analisar o mercado onde a empresa está situada, verificar
as preferências dos clientes e público em potencial, para implantar canais de
vendas e distribuição diferenciados.

Primeiramente o projeto irá verificar quais canais de vendas e
distribuição se encaixam com o perfil da empresa e com o público que ela
busca atender. Uma pesquisa será realizada com o público da empresa, após
isso os dados serão tabulados e analisados, para descobrir se há ou não
necessidade de outros canais para vender os produtos, e quais canais
alcançaram maiores resultados com os produtos sugeridos pelos clientes.

3.1. OBJETIVO DO PROJETO

OBJETIVOS PROPOSTOS PARA
CONSULTORIA

METAS PROPOSTAS PELA
CONSULTORIA

IDENTIFICAR OS MELHORES
CANAIS DE VENDAS E
DISTRIBUIÇÃO PARA O PÚBLICO
ALVO DA EMPRESA

PROPOR DIVERSIFICADOS CANAIS DE
VENDAS E DISTRIBUIÇÃO QUE SE
ENCAIXEM NO DIA-A-DIA E FLUXO DA
EMPRESA

Quadro 1 – Objetivos primários do Projeto
Fonte: Equipe de consultoria, 12/05/2017
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3.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS DO PROJETO

OBJETIVOS PROPOSTOS PARA
CONSULTORIA

METAS PROPOSTAS PELA
CONSULTORIA

ANALISAR SE OS SERVIÇOS
DIFERENCIADOS DE VENDA E
ENTREGA SÃO REALMENTE
NECESSÁRIOS E ESTIMULAM O
AUMENTO DAS VENDAS

VERIFICAR SE OS MELHORES CANAIS
DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO PARA A
EMPRESA SÃO REALMENTE
NECESSÁRIOS NA VISÃO DE SEUS
CLIENTES

DESCOBRIR O GRAU DE
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
COM RELAÇÃO À EMPRESA

REALIZAR UMA PESQUISA DE
SATISFAÇÃO COM OS CLIENTES DA
EMPRESA, COM ISSO ALÉM DE OBTER
O RESULTADO DA SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES, ENCONTRAREMOS OS
PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS
DA EMPRESA

Quadro 2 – Objetivos secundários do Projeto
Fonte: Equipe de consultoria, 12/05/2017

3.3. EXCEÇÕES AO PROJETO

Apesar da necessidade de abordar alguns assuntos para o
desenvolvimento do presente projeto, não é o objetivo do mesmo:

● Gestão de Produtos
● Gestão de Pessoas
● Gestão de Marketing
● Gestão Operacional
● Análise Financeira
● Desenvolvimento de software
● Alteração em todo sistema de atendimento Yama Café
● Criação de novas unidades Yama Café

3.4. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

O Yama Café projeta através desta consultoria realizada pelos
consultores as seguintes expectativas:
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● Oferecer melhores condições à empresa para avaliar
oportunidades de diversificação de seus canais de vendas e distribuição,
desenvolvendo sua maturidade e base de conhecimento sobre o assunto.

● Prover à empresa condições de aprender e conhecer mais sobre
o comportamento de seus consumidores para que seja capaz de melhor
atendê-los em suas necessidades, hábitos e preferências

3.5. ABRANGÊNCIA

O projeto será realizado para o Yama Café, que atua como uma das
lanchonetes/restaurantes do campus da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR). O levantamento de dados será realizado de forma
concentrada no público consumidor e no público potencialmente consumidor da
empresa. O que envolve os alunos, colaboradores e terceiros da universidade
durante o ano de 2017.

3.6. EQUIPE DO PROJETO

O projeto de consultoria é composta pelos formandos do curso de
Gestão Comercial Bruna Cristina de Castro, Giovan Ribeiro, João Cieslinski
Neto e Rafael Koji Fujimoto, sendo orientados academicamente pelo professor
Alexandre Conte da Faculdade ESIC Marketing & Business School.

3.7. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A matriz de responsabilidades ajuda a estabelecer as expectativas, e
assegurar que as pessoas saibam de suas responsabilidades. Na matriz, as
pessoas ou (papéis) diferentes, são representadas nas colunas da primeira
linha, e as entregas são representadas em filas na primeira coluna. Então,
utilizam-se os pontos de interseção para descrever a responsabilidade de cada
pessoa (ou papel) para cada entrega.

Matriz de Responsabilidades para Projeto de Consultoria Empresa Yama Café:
Legenda: P = Responsabilidade Primária; S = Responsabilidade de Suporte

Item
EAP ITEM DE TRABALHO Bruna Giovan João Rafae

l

1 Introdução P S S S

2 Embasamento teórico -
Empreendedorismo S P S S

3 Embasamento teórico - Canais
de Marketing P S P S

4 Embasamento teórico -
Vantagem Competitiva S S S P
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Item
EAP ITEM DE TRABALHO Bruna Giovan João Rafae

l

5.1 Objetivos e metas do projeto S S S P

5.2 Identificação das expectativas S S S P

Item
EAP ITEM DE TRABALHO Bruna Giovan João Rafae

l

5.3 Abrangência S S S P

5.4 Equipe do Projeto S S P S

5.4.1 Matriz de responsabilidades P S S S

5.5 Fatores Críticos de Sucesso do
Projeto S S P S

5.6 Etapas do Projeto S P S S

5.7 Cronograma Preliminar P S S S

5.8 Comunicação do Projeto S S S P

5.9 Recursos necessários para o
Projeto S S S P

6.1 Definição da Pesquisa S P S P

6.1.1.
1 Projeto de pesquisa S P S P

6.2 Objetivos primários e
secundários da Pesquisa S S S P

6.3 Hipótese da Pesquisa S S S P

6.4 Execução e resultados da
Pesquisa com clientes ativos S S S P

6.4.1 Seleção da Amostra S S S P

6.4.2 Pesquisas S S S P

7 Coleta de dados da Empresa P S S P

8 Diagnóstico P P P P

8.1 Análise SWOT S S S P
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9 Propostas da consultoria P P P P

9.1 Delivery S S S P

9.2 Pré-venda com retirada balcão P P P P

10 Conclusão P S S P

Quadro 3 – Matriz de responsabilidades do projeto
Fonte: Equipe de consultoria, 12/11/2017

3.8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO

O fator crítico para o sucesso do projeto é a disponibilidade e qualidade
das informações prestadas pela empresa patrocinadora, como também o
cumprimento do prazo de fornecimento das informações.

O acesso aos clientes do Yama Café também é fator chave para que se
possa realizar a pesquisa de satisfação junto aos mesmos, uma vez que, caso
não autorizado este acesso, não é possível medir e estudar estratégias
condizentes a necessidade de mudança da empresa. A qualidade destes
dados e informações serão críticos para a elaboração de propostas no final da
consultoria, pois assim será possível ter maior precisão nas ações que serão
adotadas.

Abaixo podemos visualizar mais alguns fatores que são considerados
críticos para execução do projeto:

● Disponibilidades dos responsáveis pela empresa atendida
● Saúde dos proprietários do Yama Café
● Mudança de processos da empresa

3.9. ETAPAS DO PROJETO

As etapas do projeto auxiliam para o estabelecimento de metas e
facilitando no direcionamento das tarefas, no quesito pessoa e processo a ser
desempenhado, na primeira etapa baseia-se em levantamentos de informações
e eventuais necessidades de melhoria na Empresa Yama Café, através das
informações coletadas (análises e pesquisas) o grupo aplicará as técnicas de
conhecimentos estudadas (Empreendedorismo, canais de marketing e
vantagens competitivas).

A segunda fase é aplicar uma pesquisa de satisfação ao cliente, primeiro
contato com o consumidor para entender sua visão perante a organização. Em
seguida, agrupar as informações da pesquisa para definir os objetivos do
estudo de viabilidade.

A terceira etapa é elaborar uma apresentação de soluções para o
objetivo
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pré-determinado, busca de alternativas, através da coleta de dados entre a
empresa e o cliente.

A última etapa tem a importância da elaboração, pois, é neste módulo
que se realizará na Empresa Yama Café a construção do plano de
implementação teste, acompanhamento e avaliação de determinados
resultados convenientes dos esforços.

3.10. CRONOGRAMA PRELIMINAR

No cronograma preliminar a seguir, apresentam-se as datas acordadas
entre a consultoria e a empresa envolvida, bem como o desenvolvimento das
atividades planejadas.

Atividades Descrição de
atividades

Duração
das

atividades
(dias)

Inicio Término Progresso Responsável

1 Introdução 1 12/nov 13/nov 100% Bruna

2

Fundamentação
teórica -

Empreendedoris
mo

7 18/abr 25/abr 100% Giovan

3
Fundamentação
teórica - canais
de distribuição

14 18/abr 02/mai 100% Bruna/João

4

Fundamentação
teórica -

vantagens
competitivas

7 18/abr 25/abr 100% Rafael

5 Plano do projeto -
objetivos 3 25/abr 28/abr 100% Rafael

6 Plano do projeto -
Expectativas 3 25/abr 28/abr 100% Bruna

7 Plano do projeto -
Abrangência 3 25/abr 28/abr 100% João

8 Plano do projeto -
Equipe 3 25/abr 28/abr 100% João

9
Plano do projeto -
Responsabilidade

s
3 25/abr 28/abr 100% Bruna

10 Plano do projeto -
Fatores Críticos 3 25/abr 28/abr 100% Giovan

11 Plano do projeto -
Etapas 3 25/abr 28/abr 100% Bruna

12 Plano do projeto -
Comunicação 3 25/abr 28/abr 100% Rafael

13 Plano do projeto -
Recursos 3 25/abr 28/abr 100% Giovan

14 Pesquisas de
satisfação 11 04/abr 15/abr 100% Rafael

15 Pesquisa de
canais 5 05/jul 09/jul 100% Rafael
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16 Coleta de dados 10 10/set 20/set 100% Bruna/Rafael
17 Diagnóstico 12 20/out 01/nov 100% Todos

18
Propostas da
Consultoria -

Delivery
15 01/nov 15/nov 100% Rafael/Giovan

19
Propostas da
Consultoria –

Pré-venda
15 01/nov 15/nov 100% Todos

Atividades Descrição de
atividades

Duração
das

atividades
(dias)

Inicio Término Progresso Responsável

20 Resumo 2 12/nov 13/nov 100% Bruna

21 Conclusão 5 13/dez 18/dez 100% Bruna/Rafael
Quadro 4 – Cronograma Preliminar
Fonte: Equipe de consultoria, 12/11/2017

3.11. COMUNICAÇÃO DO PROJETO

A comunicação da equipe de consultoria junto a empresa Yama Café
será realizada através do Sr. Rafael Koji Fujimoto (Gerente Geral), que nos
receberá na empresa localizada na PUC-PR, Rua Imaculada Conceição, 1155
no Bairro Prado Velho localizada na cidade de Curitiba com o devido pré
agendamento, para que a análise da empresa seja realizada para futuras
propostas de melhoria nos negócios.

Além deste contato direto na filial, podemos contar com a parceria da
empresa que nos disponibilizou total apoio e disponibilidade 24 horas por dia,
para contato. Para tirar dúvidas, compartilhar experiências, atualizar sobre o
projeto, etc.

3.12. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO

Nesta etapa contém os seguintes recursos necessários para a realização
do projeto na Empresa Yama Café:

● Sendo como responsável na Yama Café um dos sócios, Rafael
Koji Fujimoto, fornecendo informações necessárias para a realização do
projeto.

● Autorização da Yama Café para quaisquer atividades que
envolvam e contribuam para o sucesso do projeto.

● Reuniões e encontros com integrantes da equipe no
estabelecimento ou salas de reuniões para debates e acompanhamento do
projeto, com total comprometimento do grupo. Utilizando ferramentas
bibliográficas para a fundamentação do projeto.
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4. PROJETO DE PESQUISA

Nesta parte o projeto consiste na análise e compilação das informações
coletadas, além de coletar novas informações através da pesquisa.
Após a finalização da coleta de informações, será proposta a implementação
das melhorias à empresa.

No projeto foi realizado uma pesquisa de satisfação com os clientes do
Yama Café, com intuito de verificar qual o grau de satisfação e fidelidade da
marca com seu público.

A equipe elaborou um questionário com 8 perguntas, para comparar qual
a percepção do público da empresa perante seus concorrentes.
O questionário foi complementado com sorteios de vales compras, fazendo
assim com que os clientes respondam e entreguem o mesmo. A entrega dos
questionários foi no próprio balcão da empresa, a cada cliente que realizou
uma compra foi entregue um formulário para preencher e concorrer aos
prêmios.

Após realizada a pesquisa de satisfação a equipe verificou que mesmo
entendendo a opinião dos clientes da empresa ainda havia necessidade de
realizar outra pesquisa direcionada para os canais de vendas e distribuição,
para conhecer de forma aprofundada as necessidades dos clientes, com
relação a forma de entrega dos produtos, e quais seriam os melhores produtos
a serem vendidos nos canais colocados na pesquisa.

4.1. DEFINIÇÃO

Este item busca explicar brevemente alguns termos necessários para a
compreensão do trabalho, além do acompanhamento da sequência de
atividades propostas no projeto de consultoria.

4.2. CONCEITO DE PESQUISA DE MARKETING

Segundo Malhotra (2001), “pesquisa de marketing é a identificação,
coleta, análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva
e seu uso visando melhorar a tomada de decisões relacionadas à identificação
e solução de problemas e oportunidades em marketing”.

Para Samara (2002), a pesquisa em marketing tem como função
“executar projetos específicos para a obtenção de informações necessárias,
que não estejam disponíveis ou na forma desejada”.
De acordo com estas definições, a pesquisa é usada como forma de conseguir
informações para melhorar a tomada de decisão na identificação de solução de
problemas, além de oportunidades. É uma ferramenta que ajuda a minimizar o
risco na tomada de decisões.

Quanto ao tipo de pesquisa pode ser classificada em quantitativa e
qualitativa. Malhotra (2001) diz que a pesquisa qualitativa proporciona melhor
visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa
quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise
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estatística. Sempre que se observar um novo problema de pesquisa de
marketing, a pesquisa quantitativa deve ser procedida da pesquisa qualitativa
apropriada. Às vezes, faz-se a pesquisa qualitativa para explicar os resultados
obtidos na pesquisa quantitativa.

Ou seja, a pesquisa qualitativa está ligada ao levantamento de dados
sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar
comportamentos, enquanto a quantitativa, que é a mais comum no mercado,
tem por objetivo apontar numericamente a regularidade e a intensidade dos
comportamentos dos indivíduos em determinado grupo, ou população.

4.3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Na pesquisa de satisfação serão apresentadas respostas dos clientes
em relação a empresa Yama Café. Com essas respostas será possível verificar
como está a empresa diante de seus clientes.

4.3.1. OBJETIVOS PRIMÁRIOS DA PESQUISA

A pesquisa realizada com os clientes do Yama Café, tem o intuito de
medir o grau de satisfação dos clientes perante a empresa.

4.3.2. HIPÓTESES DE PESQUISA

● Os clientes do Yama Café estão satisfeitos com os produtos e os
serviços prestado.

● O preço dos produtos é o fator onde há mais discordância.

4.3.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA

Para o cálculo da amostra para o público envolvido com a empresa, foi
utilizada a fórmula para populações finitas, ou seja, menores de 100.000
pessoas.

Hoje na PUC-PR tem em torno de 20.000 alunos e funcionários. Então a
amostra necessária foi de 377 entrevistados.

Figura 2 – Cálculo Amostral
Fonte: http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/ acesso em:
25/06/2017

Onde:
n - amostra calculada
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N - população
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança
p - verdadeira probabilidade do evento
e - erro amostral

Erro amostral: é a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o
verdadeiro valor. Digamos que em uma situação existem efetivamente 10% de
turistas franceses. Se a pesquisa estimar que existem 12% de franceses o erro
amostral é de 2% (12%-10%=2%). Na calculadora você deve indicar qual o
erro amostral máximo admitido pela pesquisa. Em geral esse valor é definido
pelo próprio pesquisador. Frequentemente o valor definido é 5%.(Santos, 2011)

Nível de confiança: é a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja
menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa. Se você definiu um erro
amostral de 5%, o nível de confiança indica a probabilidade de que o erro
cometido pela pesquisa não exceda 5%. Utilizando o exemplo anterior, o nível
de confiança é a probabilidade de que a pesquisa estime algo entre 5% e 15%
de turistas franceses. Dado que na verdade existem 10% de franceses, se a
estimativa da pesquisa estiver entre esses 5% e 15%, o erro amostral cometido
não será maior que 5%. Frequentemente o nível de confiança utilizado nas
pesquisas é de 95%.(Santos, 2011)

População: é o número de elementos existentes no universo da
pesquisa. Se a pesquisa é sobre todos os turistas em São Paulo, a população
é o número de turistas que visitam a cidade. Se o pesquisador não conhece o
número exato de elementos no universo, ele deve ser cauteloso e indicar um
número grande o suficiente para que a população efetiva não seja maior. Se o
número de elementos do universo está entre 1000 e 1500, o pesquisador deve
indicar 1500 para obter uma estimativa segura. Se o universo for muito grande
ou não houver nenhuma informação sobre seu tamanho, o campo população
na calculadora pode ser deixado em branco. (Santos, 2011)

4.3.4. EXECUÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA

Foram entregues aproximadamente 1.400 questionários, deste total
foram recolhidos 904 e apenas 694 foram aptos para validação da pesquisa,
devido as repetições dos participantes. Nossa equipe conseguiu separar 1
questionário por pessoa, ou seja, do total de questionários recolhidos 210 eram
de pessoas que já tinham respondido anteriormente.

O questionário foi formulado e finalizado na metade do mês de
março/2017. As perguntas foram as seguintes:

● A qualidade dos produtos do Yama Café é superior aos dos
concorrentes.

● O preço dos produtos do Yama Café estão similares aos dos
concorrentes.

● Em relação a agilidade no atendimento, nossa cantina é mais
rápida do que as concorrentes.

● Os colaboradores desta empresa são simpáticos e prestam um
bom atendimento.

33



● Esta cantina tem uma boa variedade de produtos.
● Eu voltaria a frequentar esta cantina em outros dias.
● Indicaria esta cantina para meus amigos e conhecidos.

Imagem do questionário a seguir:

Figura 3 – Questionário Pesquisa de Satisfação

A pesquisa foi realizada na primeira semana do mês de Abril, entre os
dias 4 e 6. A tabulação do mesmo foi finalizada no dia 15 de Abril e após
finalizar e tabular os dados, fizemos uma análise e também já conversamos
com o responsável da empresa para realizar o feedback descoberto com a
pesquisa.
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Gráfico 1 – O que faz na PUC?

Conforme o gráfico acima, foi possível verificar que a distribuição dos
694 clientes que responderam o questionário foram que 581 (83,71%) são
alunos da PUC, 80 (11,52%) são colaboradores da instituição onde a empresa
se localiza, 10 (1,44%) são externos, 12 (1,72%) são alunos que trabalham na
instituição e 27 (3,88%) deixaram o campo em branco e não foi possível
analisar em qual das opções o mesmo se encaixava. Dos colaboradores da
instituição foram deixadas 3 respostas em branco, porém como no questionário
foi solicitado o nome e email dos clientes, conseguimos verificar no endereço
do e-mail desses 3 que tinham o endereço da PUCPR, então julgamos que
fossem colaboradores.

Diante desta primeira questão podemos verificar que a grande maioria,
de 81,46% são alunos da instituição onde a empresa está estabelecida.
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Gráfico 2 – Qualidade dos produtos

Os clientes que responderam o questionário, na questão de qualidade
dos produtos da empresa em relação aos concorrentes, apresentam a seguinte
configuração de distribuição. 224 (32,28%) Concordam Totalmente, 372
(53,60%) Concordam Parcialmente, 49 (7,06%) Discordam Parcialmente, 17
(2,45%) Discordam Totalmente e 32 (4,61%) Não souberam responder a esta
afirmação por não frequentar os concorrentes.

Diante desta afirmação, podemos verificar que a grande maioria, mais
de 85%, concorda que nossos produtos têm uma qualidade superior que os
concorrentes dentro da PUC.
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Gráfico 3 – Preço dos produtos

Os clientes que responderam o questionário, nesta questão de comparativo de
preço dos produtos da empresa em relação aos concorrentes, apresentam a
seguinte configuração de distribuição. 193 (27,81%) Concordam Totalmente,
293 (42,22%) Concordam Parcialmente, 133 (19,16%) Discordam
Parcialmente, 46 (6,63%) Discordam Totalmente e 29 (4,18%) Não souberam
responder a esta afirmação por não frequentar os concorrentes.

Diante desta afirmação, podemos verificar que a grande maioria, mais
de 70%, concorda que nossos produtos estão com o mesmo preço que os
concorrentes dentro da PUC.
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Gráfico 4 – Preço dos produtos – Colaboradores

De acordo com a necessidade, foi separado os preços do produtos com
as respostas apenas do colaboradores, desta forma foi visualizado que das 80
respostas obtidas dos colaboradores, 20 (25%) concordam totalmente, 43
(53,75%) concordam parcialmente, 14 (17,50%) discordam parcialmente, 1
(1,25%) discordam totalmente e 2 (2,50%) não souberam responder.

Diante desta afirmação, podemos verificar que a grande maioria,
78,75%, concorda que nossos produtos estão com o mesmo preço que os
concorrentes dentro da PUC.
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Gráfico 5 – Agilidade no Atendimento

Conforme o gráfico a cima, foi possível verificar que a distribuição dos
694 clientes que responderam o questionário foram que 285 (41,11%)
Concordam Totalmente, 280 (40,35%) Concordam Parcialmente, 85 (12,25%)
Discordam Parcialmente, 20 (2,88%) Discordam Totalmente e 24 (3,46%) Não
souberam responder.
Diante desta afirmação, podemos verificar que a grande maioria, mais de 81%,
concorda que nosso atendimento é mais ágil que os concorrentes dentro da
PUC-PR. NoYama Café o sistema de vendas é o Self-Service, isso faz com
que a agilidade e o atendimento sejam diferenciados das demais empresas
dentro da PUC.
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Gráfico 6 – Bom atendimento

Conforme o gráfico acima, foi possível verificar que a distribuição é
desproporcional, caracterizando uma distribuição crescente dos resultados. O
que caracteriza uma forte aceitação de qualidade no item avaliado, o bom
atendimento realizado pelos colaboradores e gerentes da cantina. No total de
694 respostas o resultado foi que 604 (87,03%) Concordam Totalmente com a
afirmação, 77 (11,10%) Concordam Parcialmente, 8 (1,15%) Discordam
Parcialmente, 2 (0,29%) Discordam Totalmente e 3 (0,43%) Não souberam
responder a questão.

Diante desses resultados, podemos certificar que mais de 98% dos
clientes gostam do atendimento prestado pela empresa.
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Gráfico 7 – Variedade de produtos

Os 964 respondentes ao serem questionados sobre a variedade da
cantina responderam na seguinte distribuição, 388 (55,91%) Concordam
Totalmente, 218 (31,41%) Concordam Parcialmente, 65 (9,37%) Discordam
Parcialmente, 21 (3,03%) Discordam Totalmente e 2 (0,29%) Não souberam
responder a questão.

Diante deste resultado, podemos verificar que menos de 13% de nossos
respondentes discordam da questão questionada no questionário.
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Gráfico 8 – Voltaria a frequentar o Yama Café?

Nesta questão foi verificado se os clientes têm a intenção de frequentar
novamente a cantina. Os resultados foram o seguinte, 551 (79,39%)
Concordam Totalmente, 120 (17,29%) Concordam Parcialmente, 15 (2,16%)
Discordam Parcialmente, 5 (0,72%) Discordam Totalmente e 3 (0,43%) Não
souberam responder.

Então podemos observar que dos 694 respondentes, mais de 96%
voltariam a frequentar a cantina.
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Gráfico 9 – Indicaria o Yama Café?

Observando o gráfico a cima, mostra que dos 694 respondentes, 478 (68,88%)
Concordam Totalmente, 168 (24,21%) Concordam Parcialmente, 24 (3,46%)
Discordam Parcialmente, 14 (2,02% Discordam Totalmente e 10 (1,44%) Não
souberam responder.

Diante dos dados acima podemos verificar que a minoria, 5,48%,
discordam da questão.

4.4. ANÁLISE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Foi verificado que na pesquisa 83,46% dos entrevistados são alunos,
13,24% são colaboradores e 1,72% são externos, ou seja, prestam serviço
para a PUC-PR.

O intuito da pesquisa foi medir o grau de satisfação dos clientes com
relação às outras cantinas da universidade. Como os alunos também têm
acesso às outras cantinas, conseguimos fazer este comparativo.

Das questões a média dos que não souberam responder foi de 4%, ou
seja, são clientes que provavelmente não frequentam ou nunca frequentaram
outras cantinas dentro da PUC-PR.

Todos os itens questionados na pesquisa tiveram uma boa aceitação
pelos entrevistados, todos com mais de 80%. O único item que ficou abaixo de
80% na pesquisa foi em relação ao preço.
Como a empresa possui 2 públicos de interesse para a pesquisa, estudantes e
colaboradores, os dados coletados foram tabulados separadamente. A
diferença da aceitação foi de menos de 10%, então podemos entender que
ambos os públicos concordam que o preço praticado na empresa é
relativamente parecido com o de seus concorrentes.

O que pode ser analisado no geral da pesquisa é que, em vista dos
entrevistados, a empresa Yama Café tem uma vantagem competitiva em 4
itens:
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● Bom atendimento, com base em conversas com os gerentes, é
um dos valores mais cobrados pela empresa, sempre colocando o cliente em
primeiro lugar. Com esta pesquisa conseguimos verificar que isto está sendo
realizado.

● Qualidade no produto, outro valor cobrado pela empresa, os
colaboradores devem confeccionar os produtos da empresa com a mesma
qualidade sempre, mantendo o padrão para o cliente.

● Agilidade no atendimento, em visitas na empresa, a agilidade no
atendimento deve acontecer, pois a empresa trabalha com picos de movimento
e se não houver esta agilidade no atendimento nestes horários chave, eles
acabam perdendo uma fatia considerável do público.

● Variedade nos produtos, observamos que devido a empresa se
encontrar estabelecida em uma faculdade, existem várias públicos para ser
atendidos, por isso eles devem obter um portfólio com variedades suficiente
para atender as necessidades e desejos da grande maioria.

4.5. PESQUISA DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

A pesquisa de canais de distribuição foi realizada com o intuito de
aprimorar a coleta de dados junto ao público consumidor e aprofundar o
conhecimento sobre as suas preferências, porém, agora com a atenção voltada
para as diferentes formas com que estariam dispostos e propensos a realizar a
compra de alguns produtos.

4.5.1. OBJETIVOS PRIMÁRIOS DA PESQUISA

A segunda pesquisa realizada com os clientes do Yama Café, tem o
intuito de verificar a aceitação do público com relação aos canais de
distribuição escolhidos pela consultoria.

4.5.2. HIPÓTESES DA PESQUISA

● O delivery é o canal de distribuição mais aceito pelo consumidor
do Yama Café

● A pré-venda com retirada no balcão é bem aceito pelo
consumidor do Yama Café

● O público consumidor do Yama Café estaria propenso a aceitar o
formato de vendas porta-a-porta como opção de realizar suas compras.

● O Delivery foi o canal mais aceito pelos colaboradores, para
entrega de refeições e lanches

4.5.3. SELEÇÃO DE AMOSTRA

A seleção amostral realizada nesta pesquisa foi a mesma realizada da
pesquisa anterior. Foi solicitado na pesquisa de satisfação o email dos
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participantes, então foram utilizados esses e-mails para divulgar a pesquisa de
canais.

A população utilizada nesta pesquisa, foram os entrevistados na
pesquisa de satisfação, que foi o total de 694 pessoas. Após realizado cálculo,
vide formula na página 28, a amostra deverá ser 229 pesquisas.

Para o cálculo da amostra para o público envolvido com a empresa, foi
utilizada a fórmula para populações finitas, ou seja, menores de 100.000
pessoas.

Utilizamos para a pesquisa a quantidade de respostas que obtivemos na
primeira pesquisa. A população foi de 964 para o cálculo da amostra. A
amostra encontrada na fórmula utilizada para a primeira pesquisa foi de 229.

4.5.4. EXECUÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada para verificar qual o canal de distribuição mais
aceito pelo público da empresa. Os três canais escolhidos para o questionário
foram pré-venda e retirada no balcão, delivery e venda porta-a-porta. De
acordo com reuniões feitas com o gestor e análise feitas do dia-a-dia da
empresa, observamos que esses três canais de distribuição são os mais
compatíveis para os clientes.

A população utilizada para realizar a pesquisa foi a quantidade das
pesquisas coletadas na primeira pesquisa, como na primeira pesquisa foi
solicitado o email dos entrevistados foi utilizado este banco de dados para
enviar as pesquisas por email.

Para obter uma melhor análise, a tabulação foi dividida entre Estudantes
e Colaboradores, entrando como Colaboradores os Professores e também as
pessoas que estudam e trabalham na PUC.

As respostas foram com grau de escala, onde 1 é péssimo e 5 é ótimo.
Após realizado a divisão, foi encontrado o seguinte resultado das pesquisas
coletadas dos Estudantes:
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Gráfico 10 – Canais de vendas e distribuição – Estudantes

No gráfico acima podemos verificar quais foram os 3 canais mais aceitos
pelos Estudantes que responderam a pesquisa. Conforme explicado antes dos
gráficos, foi utilizado um grau de escala onde 1 é Péssimo e 5 é Ótimo, ou seja,
5 significa que a opção do canal é atraente para o entrevistado e 1 não é tão
atraente.

A barra verde-clara mostra a quantidade de votos recebida para
Retirada no balcão, 7 votos para Péssimo, 7 para Ruim, 23 para Regular, 72
para Bom e 92 Ótimo. A barra verde escura mostra a quantidade de votos
recebida para Delivery, 11 votos para Péssimo, 3 para Ruim, 29 para Regular,
62 para Bom e 96 para Ótimo. A barra azul mostra a quantidade de votos
recebido para venda Porta-a-Porta, 28 votos para Péssimo, 24 para Ruim, 56
para Regular, 48 para Bom e 45 para Ótimo.

Observando o gráfico à cima, foi verificado que para a pré-venda e
retirada no balcão, 164 (81,59%) dos estudantes acham o canal de distribuição
Bom ou Ótimo, apenas 23 (11,44%) acham Regular e 14 (0,69%) acham
Péssimo e Ruim.

Para o Delivery a aceitação também foi boa, 158 (78,60%) dos
estudantes acham o delivery Bom ou Ótimo, 29 (14,42%) acham Regular e 14
(0,69%) acham Péssimo e Ruim.
Já o canal de distribuição Porta-a-Porta a aceitação não foi tão boa quanto as
outras opções de canais, 93 (46,26%) dos estudantes acham o canal Bom ou
Ótimo, apenas 56 (27,86%) acham Regular e 52 (25,87%) acham Péssimo ou
Ruim.
Então podemos observar que diante do gráfico acima, dois dos três canais tem
a aceitação melhor, a pré-venda e o delivery.
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Gráfico 11 – Retirada no balcão – Estudantes

Neste gráfico, já separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, no Canal de pré-venda com retirada no balcão, quais dos tipos de
produtos vendidos na cantina que poderão ter a maior aceitação entre os
estudantes. Bebidas geladas, bebidas quentes, salgados, lanches, refeições
bomboniere e doce e confeitos foram os 7 tipos de produtos colocados para
análise. Como podemos visualizar no gráfico acima, cada um dos itens
possuem 5 cores, onde em ordem crescente representam as notas de 1 para
péssimo a 5 para ótimo, onde amarelo representa o Péssimo, verde claro
Ruim, verde escuro Regular, azul Bom e roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 2 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram os Lanches, 155 (77,11%), ou seja, 48 votaram como Bom e
107 como Ótimo, e Bebidas geladas, 161 (80,09%), onde 57 votaram como
Bom e 104 como Ótimo. Os que tiveram menos votos foram os Bombonieres,
106 (52,73%), onde 57 votaram como Bom e apenas 49 como Ótimo, e Doces
e confeitos, 140 (69,65%), onde 67 votaram Bom e 73 votaram Ótimo. O
restante teve uma boa aceitação, porém menor do que os dois primeiros
citados. Bebidas quentes, 148 (73,63%), Salgados, 141 (70,14%) e Refeições,
14f26 (62,68%).
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Gráfico 12 – Delivery – Estudantes

Neste gráfico, ja separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, no Delivery, quais dos tipos de produtos vendidos na cantina que
poderão ter a maior aceitação entre os estudantes. Bebidas geladas, bebidas
quentes, salgados, lanches, refeições bomboniere e doce e confeitos foram os
7 tipos de produtos colocados para análise. Como podemos visualizar no
gráfico acima, cada um dos itens possuem 5 cores, onde em ordem crescente
representam as notas de 1 para péssimo a 5 para ótimo, onde amarelo
representa o Péssimo, verde claro Ruim, verde escuro Regular, azul Bom e
roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 3 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram os Lanches, 159 (79,10%), ou seja, 62 votaram como Bom e
97 como Ótimo. Bebidas geladas, 157 (78,10%), onde 54 votaram como Bom e
103 como Ótimo. Salgados, 157 (78,10%), ou seja, 61 votaram como Bom e 96
como Ótimo.

Os outros 4 itens tiveram menos votos que esses 3 primeiros, mas foram
bem aceitos pelos entrevistados. Doces e Confeitos ficaram com 142 (70,64%),
ou seja, 61 votaram como Bom e 81 como Ótimo. Refeições, 130 (64,67%), ou
seja, 63 votaram como Bom e 67 como Ótimo. Bebidas Quentes, 126 (62,68%),
ou seja, 38 votaram como Bom e 88 como Ótimo. E por fim os Bombonieres,
115 (57,21%), ou seja, 48 votaram como Bom e 67 como Ótimo.
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Gráfico 13 – Porta-a-porta – Estudantes

Neste gráfico, ja separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, no Porta-a-Porta, quais dos tipos de produtos vendidos na cantina
que poderão ter a maior aceitação entre os estudantes. Bebidas geladas,
bebidas quentes, salgados, lanches, refeições bomboniere e doce e confeitos
foram os 7 tipos de produtos colocados para análise. Como Podemos visualizar
no gráfico acima, cada um dos itens possuem 5 cores, onde em ordem
crescente representam as notas de 1 para péssimo a 5 para ótimo, onde
amarelo representa o Péssimo, verde claro Ruim, verde escuro Regular, azul
Bom e roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 3 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram os Doces e Confeitos, 125 (62,18%), ou seja, 61 votaram
como Bom e 64 como Ótimo. Bebidas geladas, 119 (59,20%), onde 46 votaram
como Bom e 73 como Ótimo. Salgados, 110 (54,72%), ou seja, 39 votaram
como Bom e 71 como Ótimo.

Os outros 4 itens tiveram menos votos que esses 3 primeiros, mas foram
bem aceitos pelos entrevistados. Bebidas Quentes ficaram com 104 (51,74%),
ou seja, 45 votaram como Bom e 59 como Ótimo. Bombonieres, 103 (51,24%),
ou seja, 42 votaram como Bom e 61 como Ótimo. Lanches, 100 (49,75%), ou
seja, 32 votaram como Bom e 68 como Ótimo. E por fim os Refeições, 74
(36,81%), ou seja, 29 votaram como Bom e 45 como Ótimo.
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Pesquisa com Colaboradores:

Gráfico 14 –Canais de vendas e distribuição – Colaboradores

No gráfico acima podemos verificar quais foram os 3 canais mais aceitos
pelos Colaboradores que responderam a pesquisa. Conforme explicado antes
dos gráficos, foi utilizado um grau de escala onde 1 é Péssimo e 5 é Ótimo, ou
seja, 5 significa que a opção do canal é atraente para o entrevistado e 1 não é
tão atraente.

A barra verde claro mostra a quantidade de votos recebida para Retirada
no balcão, 0 votos para Péssimo, 3 para Ruim, 26 para Regular, 35 para Bom e
27 Ótimo. A barra verde escura mostra a quantidade de votos recebida para
Delivery, 0 votos para Péssimo, 0 para Ruim, 7 para Regular, 20 para Bom e 64
para Ótimo. A barra azul mostra a quantidade de votos recebido para venda
Porta-a-Porta, 19 votos para Péssimo, 8 para Ruim, 25 para Regular, 23 para
Bom e 16 para Ótimo.
Observando o gráfico à cima, foi verificado que para a pré-venda e retirada no
balcão, 62 (68,13%) dos colaboradores acham o canal de distribuição Bom ou
Ótimo, apenas 26 (28,57%) acham Regular e 3 (3,29%) acham Péssimo ou
Ruim.

Para o Delivery a aceitação também foi boa, 84 (92,30%) dos
colaboradores acham o delivery Bom ou Ótimo, 7 (7,69%) acham Regular e 0
(0,00%) acham Péssimo e Ruim.

Já o canal de distribuição Porta-a-Porta a aceitação não foi tão boa
quanto as outras opções de canais, 39 (42,85%) dos colaboradores acham o
canal Bom ou Ótimo, apenas 25 (27,47%) acham Regular e 27 (29,67%)
acham Péssimo ou Ruim.

Então podemos observar que diante do gráfico acima, o canal mais
aceito pelos colaboradores da PUC é o Delivery.
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Gráfico 15 – Retirada no balcão – Colaboradores

Neste gráfico, já separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, na Pré-venda com retirada no balcão, quais dos tipos de produtos
vendidos na cantina que poderão ter a maior aceitação entre os estudantes.
Bebidas geladas, bebidas quentes, salgados, lanches, refeições bomboniere e
doce e confeitos foram os 7 tipos de produtos colocados para análise. Como
podemos visualizar no gráfico acima, cada um dos itens possuem 5 cores,
onde em ordem crescente representam as notas de 1 para péssimo a 5 para
ótimo, onde amarelo representa o Péssimo, verde claro Ruim, verde escuro
Regular, azul Bom e roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 2 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram as Refeções, 83 (91,20%), ou seja, 37 votaram como Bom e
46 como Ótimo. Lanches, 77 (84,61%), onde 40 votaram como Bom e 37 como
Ótimo.

Os outros 5 itens tiveram menos votos que esses 2 primeiros, mas foram
bem aceitos pelos entrevistados. Bebidas Geladas ficaram com 63 (69,23%),
ou seja, 25 votaram como Bom e 38 como Ótimo. Salgados, 61 (67,03%), ou
seja, 24 votaram como Bom e 37 como Ótimo. Doces e Confeitos, 60 (65,93%),
ou seja, 35 votaram como Bom e 25 como Ótimo. Bombonieres, 55 (60,43%),
ou seja, 27 votaram como Bom e 28 como Ótimo. E por fim as Bebidas
Quentes, 52 (57,14%), ou seja, 19 votaram como Bom e 33 como Ótimo.
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Gráfico 16 – Delivery – Colaboradores

Neste gráfico, ja separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, no Delivery, quais dos tipos de produtos vendidos na cantina que
poderão ter a maior aceitação entre os estudantes. Bebidas geladas, bebidas
quentes, salgados, lanches, refeições bomboniere e doce e confeitos foram os
7 tipos de produtos colocados para análise. Como podemos visualizar no
gráfico acima, cada um dos itens possuem 5 cores, onde em ordem crescente
representam as notas de 1 para péssimo a 5 para ótimo, onde amarelo
representa o Péssimo, verde claro Ruim, verde escuro Regular, azul Bom e
roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 2 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram as Refeções, 81 (89,01%), ou seja, 25 votaram como Bom e
56 como Ótimo. Lanches, 80 (87,91%), onde 27 votaram como Bom e 53 como
Ótimo.

Os outros 5 itens tiveram menos votos que esses 2 primeiros, mas foram
bem aceitos pelos entrevistados. Salgados ficaram com 69 (75,82%), ou seja,
31 votaram como Bom e 38 como Ótimo. Bebidas geladas, 63 (69,23%), ou
seja, 21 votaram como Bom e 42 como Ótimo. Bebidas quentes, 61 (67,03%),
ou seja, 30 votaram como Bom e 31 como Ótimo. Bombonieres, 59 (64,83%),
ou seja, 27 votaram como Bom e 32 como Ótimo. E por fim as Bebidas
Quentes, 59 (64,83%), ou seja, 23 votaram como Bom e 36 como Ótimo.
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Gráfico 17 – Porta-a-porta – Colaboradores

Neste gráfico, ja separado com apenas os estudantes da PUC, foi
questionado, no Porta-a-Porta, quais dos tipos de produtos vendidos na cantina
que poderão ter a maior aceitação entre os estudantes. Bebidas geladas,
bebidas quentes, salgados, lanches, refeições bomboniere e doce e confeitos
foram os 7 tipos de produtos colocados para análise. Como podemos visualizar
no gráfico acima, cada um dos itens possuem 5 cores, onde em ordem
crescente representam as notas de 1 para péssimo a 5 para ótimo, onde
amarelo representa o Péssimo, verde claro Ruim, verde escuro Regular, azul
Bom e roxo Ótimo.

Dos 7 itens acima, 2 deles tiveram uma aceitação melhor do que os
outros, que foram as Bomboniere, 65 (71,42%), ou seja, 26 votaram como Bom
e 39 como Ótimo. Doces e Confeitos, 61 (67,03%), onde 26 votaram como
Bom e 35 como Ótimo.

Os outros 5 itens tiveram menos votos que esses 2 primeiros, mas foram
bem aceitos pelos entrevistados. Bebidas Quentes ficaram com 54 (59,34%),
ou seja, 18 votaram como Bom e 36 como Ótimo. Bebidas geladas, 53
(58,24%), ou seja, 18 votaram como Bom e 35 como Ótimo. Salgados, 53
(58,24%), ou seja, 18 votaram como Bom e 35 como Ótimo. Refeições, 50
(54,94%), ou seja, 26 votaram como Bom e 24 como Ótimo. E por fim as
Lanches, 49 (53,84%), ou seja, 14 votaram como Bom e 35 como Ótimo.

4.5.5. ANÁLISE DA PESQUISA DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Foi verificado que 69% dos entrevistados são alunos e outros 31% são
colaboradores da universidade. A primeira pergunta geral foi qual avaliação
eles dariam para os 3 canais pesquisados, pré-venda e entrega no balcão,
delivery e porta-a-porta.
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Constatamos que o canal mais aceito pelos alunos da cantina foi a
pré-venda com retirada no balcão, essa opção pode ter sido melhor aceita pela
agilidade do processo e também pela facilidade do pagamento utilizando um
aplicativo para realizar as compras, assim não precisam carregar carteiras,
cartões ou dinheiro para comprar os produtos. Em segundo lugar veio o
delivery, podemos analisar que para os alunos não seria tão viável receber os
produtos em salas de aula, pois o intervalo serve para o aluno sair um pouco
da sala, alongar as pernas, ir no banheiro, encontrar e conversar com outros
amigos. Já o porta-a-porta foi o canal com a aceitação mais baixa, pelo mesmo
motivo do delivery em sala de aula, pode ter sido analisado que um carrinho
passando de porta em porta poderia atrapalhar o andamento de algumas aulas
e a passagem dos alunos pelos corredores.

Já na opinião dos colaboradores da PUC-PR o cenário foi um pouco
diferente. O canal mais aceito foi o delivery, pois para quem trabalha na
PUC-PR, acaba sendo algo prático e que a pessoa não precise gastar tempo
para comer algo, principalmente em semanas de fechamento, atendimento aos
alunos, reuniões, entre outras ocasiões que possam acontecer no dia-a-dia do
trabalho.

O segundo canal mais votado foi a pré-venda com retirada no balcão. A
venda porta-a-porta ficou como a última opção analisando a pesquisa, apenas
42,85% acharam o canal Bom ou Ótimo, enquanto nos outros dois canais
ambos ficaram acima de 65%. Analisando o cenário da empresa e de onde ela
se localiza, a venda porta-a-porta é um canal de distribuição que pode acabar
deixando alguns produtos frios ou quentes e não tão frescos ou protegidos de
forma necessária. Além de causar tumulto no local de trabalho dos
colaboradores.

Vendo como pontos mais relevantes da pesquisa, os canais mais aceitos
pelos participantes das pesquisas são a pré-venda com retirada no balcão e o
delivery, um pelos alunos e outro pelos colaboradores, respectivamente.
Analisamos que no canal de pré-venda com retirada no balcão, os alunos
comprariam os seguintes produtos: lanches e bebidas geladas. Provavelmente
porque é uma combinação boa e que o preparo dos lanches demora mais
tempo do que apenas retirar um salgado da estufa, que também contém na
cantina, e já aproveitando com o pedido pegam as bebidas geladas.

No canal de delivery, os colaboradores sem dúvidas nenhuma
comprariam Refeições e Lanches para entregas com delivery, então seria
justamente para não perder tanto tempo indo até algum restaurante ou
lanchonete para comer algo.

4.6. ANÁLISE DAS DUAS PESQUISAS

Realizado as duas pesquisas, foi possível observar que os entrevistados
estão interessados em novos canais de distribuição. Os mais aceitos foram o
delivery e a pré-venda com retirada no balcão da empresa. Analisando a
pré-venda e retirada no balcão acabará não sendo tão eficiente quanto o
delivery, pois mesmo o aluno realizando o pedido pelo aplicativo ele terá que
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enfrentar fila para retirar o pedido em um horário que já possua diversos alunos
usando deste serviço. Já o delivery seria a opção mais certa, pois a entrega
seria realizada em um tempo estipulado, então o cliente já levaria em
consideração esse tempo ao realizar o pedido.

5. A EMPRESA

A seguir serão apresentados os dados coletados junto a empresa Yama
Café. Para conhecer e entender o dia-a-dia da empresa, a equipe da
consultoria realizou visitas nos três horários de atendimento da empresa
(manhã, tarde e noite), conseguindo observar o perfil dos clientes, movimento e
demanda de cada período atendido pela empresa. Além das visitas ao Yama
Café, conseguimos nos reunir com os gerentes da empresa, que serviram
como base de conhecimento da mesma.

5.1. EMPRESA YAMA CAFÉ

O Yama Café atua em faculdades localizadas apenas na região de
Curitiba-PR. O grupo começou com uma unidade Yama Café na faculdade
Unibrasil, localizada no bairro Tarumã. Depois de um tempo conseguiu mais
duas unidades na faculdade Santa Cruz, onde agora possui apenas uma, pois
um dos prédios da faculdade fechou e migrou para um prédio apenas. Nos três
anos seguintes a empresa expandiu sua marca e abriu mais quatro Yama Café,
onde três se estabelecem na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e uma
na FAE, totalizando seis unidades.

Cada Yama Café é administrada por um proprietário independente e
essa consultoria está sendo realizado em apenas uma das empresas, a
unidade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) - Escola de
Negócios ou Bloco Laranja, que está sob administração de três pessoas,
Rafael Fujimoto, Roberto Fujimoto e Oswaldo Fujimoto. O requerente da
consultoria foi o Rafael Fujimoto, no qual faz parte da equipe de consultoria.
Diante disso a equipe tem fácil acesso as informações da empresa. A PUC-PR
fica localizada na Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, CEP
80.215-901 – Curitiba – Paraná.
A empresa atua com dois segmentos no ramo de alimentação, lanchonete e
refeições. Onde servem mais de 80 variações de salgados e lanches, mais de
15 variações de pratos de refeições semanais, uma grande variedade de
bebidas geladas e quentes, doces e confeitos, além de toda a parte de
bomboniere. Para conseguir disponibilizar essa grande variedade de produtos
para seus clientes, a empresa conta com aproximadamente com 35
fornecedores, onde parte deles fazem entregas diárias e outros semanais.

As refeições e lanches da empresa são de preparo próprio. Já os
salgados, são entregues congelados pelos fornecedores e assados pelo Yama
Café.

O Yama Café conta com uma estrutura física na PUC-PR de 336 m²,
contando com salão e espaço interno. No salão possui 58 mesas e 190
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cadeiras. Isso faz com que seja o restaurante/cantina com maior espaço para
clientes da PUC-PR. Único lugar com um salão maior e com mais lugares é o
bloco azul, onde fica a praça de alimentação, porém na praça se estabelece
nove restaurantes para atender os alunos e colaboradores da instituição.

A empresa possui um quadro com 16 funcionários e gerentes, os cargos
são divididos em gerente operacional, administrativo e comercial, caixa,
cozinheira, auxiliar de cozinha e atendente. Segundo o gerente e também
observado em visitas, cada cargo tem sua atividade principal a ser executada
porém todos devem saber realizar outras funções, em alguns horários e
necessário que, por exemplo, atendentes realizem atividades de auxiliares ou
vice-versa. A limpeza e organização da empresa é atividade de todos os
cargos, sendo segmentada pela função. No dia da visita foi observado que uma
auxiliar de cozinha não foi trabalhar por motivos pessoais. Neste caso vimos
que uma atendente acabou substituindo a mesma, um dos caixas realizou as
atividades da atendente, e o gerente fez a função de caixa. O gerente nos
relatou que quando acontece essas adversidades esta estratégia é realizada
para não desfalcar nenhum produto a ser servido.

Além disso o gerente administrativo afirmou que a empresa possui
Missão, Visão e Valores, conforme apresentado a seguir:

● Missão: Servir e satisfazer com alimentos de qualidade, de uma
maneira simpática e atenciosa visando a fidelidade de nossos clientes.

● Visão: Ser a melhor cantina da PUC-PR Campus Curitiba.
Reconhecida pelo ótimo atendimento, simpatia e qualidade nos produtos
oferecidos.

● Valores: Cliente em primeiro lugar, Bom Atendimento, Time Yama,
Ambiente Limpo e Organizado, Gerar Confiança para nossos Clientes.

O horário de funcionamento da empresa é de Segunda à Sexta, durante
o período das 7:00 às 22:00. E aos Sábados das 7:30 às 16:00. Nos dias de
semana, no período matutino (7:00 às 11:00), na Escola de Negócios da
PUC-PR, estudam alunos de Administração, Ciências econômicas, Ciências
contábeis, Psicologia, Odontologia e Medicina. Neste primeiro período do dia, é
de costume os clientes consumirem mais bebidas quentes, bebidas geladas e
salgados diversos.

No período do almoço (11:00 às 14:00), o Yama Café tem um grande
fluxo, porém não somente de alunos da PUC-PR, os colaboradores da
instituição também almoçam. O maior fluxo observado foi a partir das 12:30 até
as 13:15. Os pratos servidos diariamente são os executivos de carne, frango
strogonoff e linguiça, saladas com carne ou frango, massas, panquecas e
sopas. Cada dia a empresa possui em seu cardápio um prato especial do dia,
onde nas segundas são servidos combinados de sushi e costela suína ao
molho barbecue, nas Terças são servidos Lasanhas e Nhoques, na Quarta é a
tradicional Feijoada, Quinta tem Yakissoba e Sexta é sérvido Bife à
Parmegiana.
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Observamos que após finalizado o movimento de almoço, a empresa
tem uma baixa demanda de atendimento, então é realizada a limpeza e
produção para o período noturno. Durante este período, os clientes que
procuram o Yama Café são aqueles que trabalham na PUC-PR e
principalmente os que trabalham no bloco acadêmico onde a empresa está
estabelecida.

A partir das 17:30hs os alunos começam a chegar na PUC-PR e os
colaboradores estão saindo de seu expediente de trabalho, então é um horário
onde volta a movimentar novamente o Yama Café. O movimento fica constante
após as 18:00. Os produto oferecidos neste horário são de salgados até
refeições. Foi observado que alguns alunos preferem jantar antes das aulas do
que apenas tomar um lanche. Os cursos que estudam no bloco são de
Administração, Ciências econômicas, Ciências contábeis, Marketing, Educação
física e turmas de pós-graduação de áreas que envolvam Negócios, que é a
especialidade do bloco.

Aos Sábados o movimento é bem reduzido comparado aos dias de
semana, há turmas de pós-graduação, mestrado, doutorado e especiais
(turmas de dependências da graduação). Essas turmas não têm aulas sábados
seguidos, existem turmas quinzenais e semipresenciais. Ao menos um Sábado
no mês não há turmas no bloco, isso faz com que a empresa fique sem
movimento ou que o movimento caia consideravelmente.

O Yama Café atende diariamente uma média de 800 clientes, entre
alunos e colaboradores da instituição. Por este motivo é moroso afirmar um
ticket médio diário, pois mesmo sendo alunos, existem 3 públicos diferentes.
Então a empresa terá um ticket médio de manhã, um no horário de almoço e
outro no turno da noite. Sendo, R$ 7,00, R$ 20,00 e R$ 8,00, respectivos. Em
oito meses do ano a empresa tem um faturamento médio de R$ 180.000,00,
em 3 meses no ano esse faturamento cai para R$ 75.000,00 à R$ 100.000,00.
Esta queda no faturamento se dá pelo período de férias da PUC-PR. A
empresa fica para atender dois públicos específicos, os alunos de
pós-graduação e colaboradores da PUC-PR.

Abaixo as fotos da empresa.
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Figura 4 – Entrada

Figura 5 – Interno entrada

Figura 6 – Caixa
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Figura 7 – Caixa

Figura 8 – Interno fundo

Figura 9 – Foto Salão frente
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Gifura 10 – Salão fundo

5.2. CONCORRENTES

Nas visitas realizadas pelo grupo na empresa Yama Café, o grupo
aproveitou para analisar, de forma geral, como eram as empresas
concorrentes. Então foi observado que a PUC-PR possui onze blocos em seu
campus, onde nove são blocos de graduação, pós, mestrado e doutorado, um
de ensino médio técnico e um administrativo. Cada um desses bloco, exceto o
administrativo, possui uma ou mais empresas do ramo de alimentos, ou seja,
restaurantes, cantinas ou lanchonetes.

Cada empresa consequentemente possui seu principal público, que são
os próprios clientes dos blocos, porém mesmo assim os clientes possuem um
grande leque de empresas para escolher onde irá consumir determinados
produtos. Dentro da PUC-PR há mais de 15 empresas que servem alimentos, e
como os blocos não são tão distantes uns dos outros em determinados
horários, se tornam concorrentes.

Observamos que com relação a estrutura e produtos o Yama Café
possui um espaço de salão maior do que seus concorrentes, assim como a
variedade de produtos.
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6. DIAGNÓSTICO

Nesta etapa do projeto foi realizada uma análise sobre os itens já
pesquisados até o momento, onde pesquisamos 3 conceitos para
fundamentação teórica (empreendedorismo, canais de Marketing e estratégias
competitivas). Além disso realizamos duas pesquisas com clientes da empresa
e coleta de dados da empresa através de visitas, observações e entrevistas
com os gestores.
Para deixar mais estruturado e de fácil compreensão, utilizamos a ferramenta
analise SWOT ou FOFA.

6.1. ANÁLISE SWOT

A Analise Swot ou FOFA é um instrumento usado para fazer análise da
empresa ou de qualquer tipo de cenário, ajudando assim a identificar os fatores
externos e internos, além de oportunidades em potencial. É um processo de
identificar sua competitividade segundo quatro variáveis: forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças. (Meginson, 1998)

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as
oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos fortes e
fracos.

Para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas mais comuns
nas empresas voltadas para o pensamento estratégico e marketing, é algo
relativamente trabalhoso de produzir, contudo a prática constante pode trazer
ao profissional uma melhor visão de negócios, afinal de contas, os cenários
onde a empresa atua estão sempre mudando.

Quadro 5 – Análise SWOT

6.1.1. PONTOS FORTES

6.1.1.1. QUALIDADE DOS PRODUTOS

A qualidade nos produtos foi um ponto questionado na pesquisa de
satisfação. Com ela conseguimos entender que no ponto de vista dos clientes
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da Yama Café, a qualidade de produtos ofertada é satisfatória comparado com
os concorrentes.

O Yama Café sempre preza pela qualidade de seus produtos e seus
clientes sabem disso, então se acontecer de algum produto de má qualidade
ser exposto, automaticamente os clientes irão deixar de comprar ou irão
reclamar para algum funcionário da empresa, que de pronto irá retirar o produto
e substituirão os mesmos.

6.1.1.2. BOM ATENDIMENTO

O bom atendimento foi um ponto questionado na pesquisa de satisfação.
Com ela conseguimos entender que, no ponto de vista dos clientes do Yama
Café, o bom atendimento realizado pelos colaboradores é satisfatório
comparado com os concorrentes.

Passamos pelas outras empresas que atendem o público da PUC-PR e
vimos que a maioria não tem qualidade no atendimento. O Yama Café tem
como valor o bom atendimento para seus clientes e isso é passado para todos
os funcionários e gerentes.

6.1.1.3. VARIEDADE DOS PRODUTOS

A variedade de produtos na empresa é um ponto forte encontrado na
pesquisa de satisfação realizada com os clientes da empresa, com isso ainda
foi observado que em outras cantinas da PUC-PR não são ofertados por
exemplo, produtos vegetarianos, veganos e sem lactose. Os concorrentes
possuem apenas produtos fritos e assados tradicionais como esfihas,
croissants, hamburgão, doguinho.

O Yama Café possui aproximadamente 85 variações de salgados em
seu portfólio. Isso faz com que a empresa não fique apenas no tradicional de
uma cantina e consiga atender uma variedade maior de clientes.

6.1.1.4. AGILIDADE NO ATENDIMENTO

A agilidade no atendimento e preparo dos produtos é um ponto forte da
empresa, tendo como base a pesquisa de satisfação. Foi observado nas visitas
que o layout das cantinas fazem com que os clientes enfrentem duas filas, a fila
do caixa para pagar e outra para retirar os produtos. Enquanto no Yama Café é
o modelo de self-service, onde o cliente pode se servir e antes de sair passar
no caixa para realizar o pagamento. Fazendo com que os cliente fiquem em
apenas uma fila, e para acelerar o atendimento a empresa dispõe de 2 a 3
caixas.
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6.1.2. PONTOS FRACOS

6.1.2.1. COMPORTAMENTO INTERNO DE
COLABORADORES

Em reuniões com o gerente, entendemos que a empresa passa por
algumas dificuldades com uma funcionária, o gerente relata que o mau
comportamento dessa funcionária acaba influenciando no baixo rendimento da
equipe e possível crescimento da empresa. O problema não ocorre todos os
dias, porém pelo menos 2 vezes por mês acaba gerando um desentendimento
com os funcionários ou com os gerentes da empresa. Também foi citado que
algumas funcionárias não seguem a política da empresa a risco.

6.1.2.2. LOCALIZAÇÃO

A empresa está inserida em uma das melhores e maiores instituições de
ensino superior de Curitiba, o público frequentador do Yama Café no geral
possui um alto poder aquisitivo. Porém a localização da empresa dentro da
instituição fica em um bloco distante dos demais. De acordo com os dados
coletados, atualmente a PUC-PR retém aproximadamente 20.000
frequentadores diários, mas devido a empresa estar distante do centro da
instituição, deixa de atender uma grande fatia do público total. Portanto, se a
empresa conseguir desenvolver métodos de atender a está demanda, poderia
alavancar consideravelmente suas vendas.

Observamos também que o tamanho do bloco em que a empresa está
localizada é o menor entre os demais blocos, tanto na questão de m² quanto na
quantidade de cursos.

O gerente citou que por diversas vezes ocorrem situações de alunos de
outros blocos, que nunca tiveram uma experiência com o Yama Café do bloco
de negócios, superarem suas expectativas ao consumir no mesmo, pois fazem
bons comentários ao saírem do estabelecimento.

6.1.3. OPORTUNIDADES

6.1.3.1. AMPLO MERCADO PARA ATENDIMENTO

A instituição possui uma população de 20.000 pessoas, incluindo alunos
e colaboradores da universidade. Na coleta de dados identificamos que a
empresa tem um atendimento médio de 800 clientes por dia. Esses dois dados
mostram que a empresa pode ampliar suas vendas e atender uma quantidade
maior de clientes do que no cenário atual.
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6.1.3.2. PÚBLICO DA INSTITUIÇÃO QUE NÃO CONHECE A
EMPRESA

No item 1.2.2 do diagnóstico é citado que um dos pontos fracos da
empresa é estar distante da maior concentração de alunos da instituição, a
localização dentro da PUC-PR acaba sendo um ponto fraco da empresa, por
este motivo existe um grande público que não possui conhecimento da
existência da empresa.

Este item acaba sendo uma oportunidade, pois para a empresa se tornar
conhecida basta realizar ações de marketing para todo o campus da instituição,
pois a empresa já possui uma boa aceitação por seus clientes. Com isso fica
fácil para entender que possivelmente o futuro público também ficará satisfeito
com o Yama Café.

6.1.3.3. MÁ QUALIDADE NOS PRODUTOS E SERVIÇO
PRESTADO POR EMPRESAS CONCORRENTES

Como observado na pesquisa de satisfação, o Yama Café apresentou-se
superior na qualidade dos produtos ofertados em relação aos concorrentes.

O gerente da empresa nos relatou que no início, quando o Yama Café
estava se estabelecendo no ponto comercial, ouvia muitos comentários que
nas empresas concorrentes os produtos eram de baixa qualidade, os preços
eram abusivos e tinham um atendimento ruim. Por conta desses relatos, a cada
dois meses o gerente fazia e permanece fazendo visitas, como cliente, nos
concorrentes para avaliar como está o Yama Café com relação a eles.

6.1.4. AMEAÇAS

6.1.4.1. DELIVERY DOS CONCORRENTES

A PUC-PR conta com dezoito empresas atuando no ramo de alimentício.
A entrada de novos competidores é uma ameaça para a empresa.

Da mesma maneira que o Yama Café quer entrar em outros blocos com
um novo canal de distribuição, o mesmo pode acontecer com os outros
concorrentes, tentando entregar produtos para os alunos e colaboradores do
bloco onde se estabelece o Yama Café.

6.1.4.2. MUDANÇA DE REGULAMENTAÇÃO DA PUC-PR

Existe um contrato entre o Yama Café e a PUC-PR com relação ao
estabelecimento e serviços prestados pelo Yama Café. A PUC-PR tem total
liberdade para trazer novas propostas nas regulamentações, desde que fique
concordado por ambas as partes.

Este fator pode trazer malefícios para o Yama Café, se alterado
questões de horários de atendimento, entrada e saída na instituição, taxas
mais caras, entre outros.
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6.2. AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES DAS PESQUISAS

Após a tabulação e ilustração dos resultados da pesquisa, parte-se para
a análise dos dados e confirmação das hipóteses apresentadas.

6.2.1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

● Os clientes do Yama Café estão satisfeitos com os produtos e
serviços prestados.
Foi verificado que a maior parte dos entrevistados estão satisfeitos com todos
os pontos citados na pesquisa.

● O preço dos produtos é o fator onde há mais discordância.
Com relação aos demais itens questionados, o preço foi o item com mais
discordância. Conseguimos analisar que a pergunta feita no questionário
acabou não sendo tão objetiva quanto às outras, pois a pergunta foi “O preço
dos produtos do Yama Café estão na média dos concorrentes” e com essa
pergunta conseguimos analisar que os entrevistados concordam que os preços
estão semelhantes aos concorrentes, mas quando a questão foi discordada
não conseguimos analisar se o preço está melhor ou pior que o praticado na
empresa.

Consequentemente conseguimos entender com os resultados das outras
questões que mesmo com o preço semelhante aos concorrentes, a empresa
oferece o serviço e produtos melhores do que os demais.

6.2.2. PESQUISA DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

● O Delivery é o canal de distribuição mais aceito pelo consumidor
do Yama Café.

○ Com relação aos 3 canais questionados, o Delivery foi a
opção mais aceita para os entrevistados. O Delivery foi um canal bem
aceito pela facilidade de ter os produtos em seu local de trabalho ou
estudo sem precisar ir até a cantina para retirar o produto.
● A pré-venda com retirada no balcão é bem aceita pelo

consumidor do Yama Café
A pré-venda com retirada no balcão foi a segunda opção mais aceita bem

pelos entrevistados, pois minimiza as filas formadas em horários de pico e
facilita o atendimento.

● O público consumidor do Yama Café aceitará de forma geral, o
formato de vendas porta-a-porta como opção de realizar suas compras.

○ Com a pesquisa conseguimos certificar que o canal
porta-a-porta foi o menos aceito, possivelmente por deixar os produtos
com menos qualidade do que exposto na própria empresa. A variedade
de produtos será limitada pelo espaço no carrinho que passará pelos
locais. Além de necessitar uma autorização da instituição para poder
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passar com um carrinho pelos corredores dos blocos e das áreas
administrativas. Ou seja, este canal não se comporta como uma opção
aceitável e a hipótese foi refutada
● O Delivery é o canal mais aceito pelos colaboradores para

entrega de refeições e lanches.
A primeira hipótese foi justamente por entender a necessidade que os

colaboradores da instituição têm por pedir e receber refeições e lanches, sem
perder tempo de ir até algum estabelecimento para retirá-los. Em semanas de
fechamento, reuniões, entre outras atividades importantes a serem realizadas
para instituição, a maioria dos colaboradores preferem não perder tempo
saindo de suas mesas para comer algo.
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7. PROPOSTA DA CONSULTORIA

Este capítulo traz as sugestões de propostas para a melhoria das
situações detectadas, visando atender os objetivos desta consultoria.

7.1. DELIVERY

Como sugestão inicial, é apontada a necessidade de se criar o Delivery,
que é uma ferramenta que consiste no transporte e entrega de produtos, para
maior comodidade do consumidor. A empresa passaria a utilizar um novo canal
de distribuição para atender seu público, conforme citado no item 2.2 de Canais
de Marketing os canais “...os canais de marketing vêm para facilitar o acesso
do consumidor aos produtos...”.

Após ter realizado uma pesquisa para verificar a necessidade do
serviço, entendemos que 81,59% dos pesquisados avaliaram o delivery como
uma boa ferramenta de distribuição.

Com a integração deste serviço a empresa irá alcançar consumidores
que hoje não consegue atender, uma vez que reduzirá as fraquezas
(localização) que foram identificadas através da análise SWOT realizada. Além
de proporcionar a comodidade aos clientes, o Delivery provocará dentro da
instituição uma divulgação em massa, a partir do momento que o serviço
começar ter recorrência, os públicos que ainda não conhecem vão passar a
conhecer e solicitar encomendas, conseguindo infiltrar o produto do Yama Café
no mercado de seus concorrentes, que não oferecem a mesma qualidade,
apenas estão próximos aos clientes, que não possuem tempo hábil para
locomoção até o bloco da Escola de negócios, que é o bloco onde fica o Yama
Café, e por comodidade se sujeitam consumir os produtos.

7.1.1. POTENCIAL DA PROPOSTA

O objetivo da proposta é trazer aumento de faturamento e de aumentar o
market share do Yama Café dentro da PUC.

Atualmente a empresa tem um faturamento médio de R$ 180.000,00
mensal, atendendo uma média de oitocentos clientes diários, desse total 40% é
atendido no período matutino, 25% no horário do almoço e 35% no período
noturno.

A maior contribuição desta proposta seria aumentar o faturamento no
horário do almoço e vespertino, com o Delivery a empresa poderá realizar mais
vendas das refeições, lanches e bebidas, que segundo a pesquisa, são os
produtos mais aceitos do Delivery.

Durante as visitas e entrevistas realizadas na empresa, com a
implantação do Delivery espera-se que, inicialmente, a capacidade de
produção seja aumentada em aproximadamente de 40 entregas diárias no
horário de almoço e no restante do dia um aumento de 10% a 15% do
faturamento.
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7.1.2. ESTRUTURA DA PROPOSTA

Para colocar em prática este modelo de distribuição, a empresa precisa
criar um canal de comunicação e disponibilizar funcionários para realizar as
entregas no local em que o consumidor se encontra.

Para criar um modelo efetivo de Delivery a empresa deve pensar em
alguns pontos, como base de dados de clientes, estrutura para atender a
produção, estrutura para atender as entregas, planejamento logístico, aplicativo
para clientes, sistema de integração de delivery com a cozinha e uma boa
divulgação para o público ter reconhecimento do novo serviço.

Inicialmente para o projeto, será necessário criar o aplicativo de
integração com o cliente. O aplicativo deverá ser de fácil utilização e atender
três plataformas, IOS e Android. O Aplicativo também deverá ter uma
plataforma que aceite pagamentos online, para a empresa não correr o risco de
trotes nos pedidos. É importante a empresa contar com um banco de dados de
clientes, contendo informações como telefone, bloco onde estuda ou trabalha,
data de aniversário, entre outras informações. Com isso irá facilitar os pedidos,
sem perder tanto tempo perguntando onde terá que entregar.

Atualmente o Yama Café conta com um sistema funcional para o
atendimento realizado, porém para realizar o Delivery a empresa deverá
integrar os pedidos do aplicativo com a cozinha, para produção. Com isso
também deverá realizar um treinamento para que os funcionários da empresa
consigam executar os pedidos com agilidade e perfeição. Como o produto será
levado até o cliente e entregue ao mesmo, a chance para erros de pedido
deverá ser zero.
Para realizar as entregas será necessário contratação de dois funcionários de 8
horas trabalhadas, onde um realizará a entrega no período matutino e outro no
período vespertino e noturno. Os dois irão realizar as entregas do almoço para
agilizar o serviço. Para as entregas a empresa necessitará de duas bicicletas
modificadas com caixa para transportar os produtos com segurança sem que
esfriem ou sofram modificações antes da entrega.

Um planejamento logístico para as entregas será necessário,
principalmente para determinar o tempo de entrega. Como apenas no período
do almoço haverá dois entregadores rodando a PUC, no demais períodos a
empresa contará apenas com um. Então na hora de determinar o tempo de
entrega para os clientes é necessário ter um planejamento logístico bem
elaborado para evitar insatisfação.

Para não prejudicar os clientes atuais da empresa, que frequentam o
local físico da mesma, a empresa irá estipular horários de entrega para as
refeições no horário de almoço. O cliente deverá realizar o pedido até as
10:30hs, a partir deste horário a empresa irá produzir e realizar as montagens
dos pratos e sair para entregas. As entregas deverão ser realizadas a partir das
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11:00hs até as 11:30hs. Com isso não vai tumultuar a produção e montagem de
pratos no horário do almoço. Haverá uma pausa de entregas de Delivery no
horário de almoço, ou seja, das 11:30 até as 14:30 a empresa não estará
realizando entregas. Após esse horário todo o cardápio da empresa estará
disponível para o Delivery.

Por último e mais importante para iniciar bem o projeto, sugerimos ser
realizado uma forte divulgação dentro da PUC, utilizando mídias digitais,
panfletagem, ações com personagens fictícios da empresa para chamar
atenção do público.

Para implementar o projeto Delivery com sucesso, o projeto piloto
deverá ter um bom resultado. O projeto piloto será implementado antes de
executar todos os planos citados acima, o procedimento será teoricamente o
mesmo, porém com ferramentas onde o risco financeiro seja menor.
Parte da implantação de um projeto está na padronização dos processos,
buscando simplificar e otimizar a rotina.

Para o Yama Café conseguir atender satisfatoriamente os clientes com o
Delivery, ela deverá passar por mudanças nos procedimentos de preparo dos
produtos, desta forma irá agilizar os preparos para realizar as entregas dentro
dos prazos estipulado.

7.1.3. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Após análise de viabilidade do Projeto piloto e conclusão, que será
melhor explicado nos próximos itens, a equipe de consultoria realizará o plano
de implantação de acordo com a estrutura do projeto. Na metade do Projeto
Piloto, caso os resultados estejam sendo positivos, a empresa entrará em
contato com uma desenvolvedora de aplicativos para iniciar o desenvolvimento,
para quando o Piloto for finalizado e concluído que é viável para empresa
continuar com o Delivery, o aplicativo esteja estruturado para ser criado.

Em Janeiro de 2018, quando os funcionários da PUC retornarem do
período de férias coletivas, se dará início ao Delivery, fazendo este primeiro
teste com o projeto original. Será aproveitado o período até voltar as aulas da
universidade, na metade de Fevereiro de 2018, para devidas correções no
aplicativo, estrutura e serviço prestado.

No primeiro mês de aulas deve ser realizada uma campanha de
marketing grande dentro da PUC-PR. Com isso conseguiremos divulgar o novo
serviço no campus. Ao final do primeiro mês poderemos entender as
necessidades dos clientes que utilizam o canal para consumo, medir os
indicadores de desempenho e dar suporte para os imprevistos que poderão
ocorrer durante o início.

No final do primeiro trimestre faremos um levantamento se o
investimento realmente está valendo a pena, caso não dê o resultado previsto,
chegando à pelo menos 30% do valor calculado como lucro final do período
(R$124.488,00, dado encontrado no item 7.1.5.1), será realizada ações para
impulsionar as vendas, o uso do serviço de Delivery e pesquisas de satisfação
do serviço, a pesquisa realizada será quantitativa e diretamente respondida no
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aplicativo do Yama Café. Estas análises serão realizadas trimestralmente, as
correções e ações para impulsionar vendas serão realizadas logo quando
necessário.

Ao final do ano será realizada uma análise geral para entender se o
serviço realizado durante o ano está satisfatório para os clientes e também
para o Yama Café. Em caso positivo, para o ano seguinte serão realizadas
ações iguais às que já foram efetivas. Caso negativo, a execução do serviço
será finalizada e os funcionários contratados para as funções de entregadores
serão desligados da empresa.

7.1.4. INVESTIMENTO INICIAL

Conforme os tópicos acima, o investimento inicial necessitará de quatro
itens para que o Delivery comece a rodar pela instituição. A implantação do
sistema integrado com o aplicativo do Yama Café de Delivery, contratação de
dois fcionários para as entregas, duas bicicletas para entregas e o marketing
do novo serviço.

O aplicativo foi orçado na empresa Yaeply, com os itens necessários
para a empresa ficou em R$ 17.680,00. Ele contará com um banco de dados
dos clientes, onde o cliente poderá conectar direto com o facebook e ter sua
própria conta do aplicativo. Desta maneira fica mais fácil de saber onde a
empresa deverá entregar os pedidos. Também terá uma integração com um
sistema gerencial, com isso a empresa terá acesso aos pedidos dos clientes, o
pagamento também será realizado por meio do aplicativo, com cartões de
crédito, conseguindo assim garantia do pagamento do produto e serviço.

A contratação de dois funcionários é necessária para atender bem o
horário do almoço e os demais horários. Um deles ficará responsável pelas
entregas das 7:00 às 14:00 e outro das 11:30 às 20:30. Como as entregas
serão feitas com bicicletas, o funcionário, no mínimo, deverá saber andar de
bicicleta.

A empresa deverá adquirir duas bicicletas para entregas e também
caixas térmicas para colocar os produtos.

O Marketing a ser realizado será pelo Facebook e também com
panfletagens dentro e fora do campus. As ações de marketing serão realizadas
trimestralmente, para não fazer com que o serviço seja esquecido.

Os custos iniciais para cada um dos itens são:

● Aplicativo: R$ 17.680,00
● Bicicletas: R$ 1.760,00 (2 bicicletas)
● Marketing: R$ 6.656,00

Além do custo anual para contratação de dois funcionários no valor de
R$47.776,80
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Quadro 6 – Calculo mensal funcionários Delivery

·         Total do investimento inicial/ano: R$73.872,80

7.1.5. ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE

Uma das formas de assegurar o sucesso da proposta é avaliar o risco e
viabilidade econômica e financeira.

7.1.5.1. TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO –
PAYBACK

O Payback é uma forma de mensurar a viabilidade de um investimento,
com ele conseguimos prever a taxa de retorno do investimento realizado
inicialmente. Basicamente devemos calcular o investimento inicial e dividi-lo
com o ganho esperado no final do período do projeto.

O valor de investimento inicial anual planejado é de R$73.872,80. Para
prever o valor faturado no final do ano nos baseamos no movimento médio
diário, que é de 800 clientes, e nos percentuais de cada período. Onde 25%
são no horário de almoço e o restante divididos em matutino e noturno.
Multiplicamos o ticket médio por período e chegamos a um faturamento médio
diário de R$8.480,00. Com o serviço realizado chegaria à um valor médio diário
de R$1.248,00 à mais. Tirando os valores de custos dos produtos, que em
média varia de 50% do valor da venda, o faturamento será de R$624,00 diário.
O faturamento mensal seria de R$13.104,00.

71



Quadro 7 – Calculo Payback

Na coleta de dados podemos observar que o Yama Café conta com um
movimento normal de clientes em apenas 8 meses do ano, em 3 meses o
movimento cai para aproximadamente 50% e 1 deles fica fechado para férias
coletivas, onde não é realizada nenhuma venda.

Multiplicamos o valor mensal, R$13.104,00 e multiplicamos por 8, então
nos 8 meses movimentados do ano a empresa irá faturar R$104.832,00. Os
outros 3 meses multiplicamos pela metade do faturamento normal, então ficaria
R$6.552,00, totalizando R$19.656,00. O faturamento planejado para o ano será
R$124.488,00.

Quadro 8 – Valores financeiros

Então para achar o Payback basta dividir R$73.872,80 por
R$124.488,00, com isso podemos verificar que o tempo de retorno do
investimento será de 0,5934 anos, ou seja, 7 meses e 4 dias.
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7.1.6. RISCO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA

A empresa corre um grande risco de fazer todo o investimento, o público
realmente achar interessante a ideia do Delivery e no final a demanda ser
maior do que o esperado. Com isso o Yama Café tem o risco de não entregar o
produto esperado e satisfatório.

Como opção para solução, o Yama Café tem que ter e
será acrescentado um período de tempo a mais para entrega dos

pedidos, desta forma a cozinha tem um fôlego a mais para conseguir preparar
todos os pedidos e atender todos os clientes, já que a capacidade de
atendimento é 40

7.1.7. RISCO DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

O risco de aceitação pode ocorrer quando os clientes não ficam
satisfeitos com fatores de execução do serviço como taxa de entrega, baixa
qualidade dos produtos e tempo de entrega. Caso a meta do final do ano não
tenha sido alcançada, ou seja, até o final do ano o investimento realizado ainda
seja maior do que a lucratividade da empresa com o serviço, o projeto será
encerrado. Pois as medidas tomadas já terão sido efetivadas nas avaliações
realizadas trimestralmente.

7.1.8. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho para o Yama Café possibilitam enxergar
as oportunidades e ameaças na aplicação do Delivery, identificando e
solucionando eventuais problemas que possam aparecer no decorrer da
implantação de melhoria. Em seguida mostra os quatro passos de indicadores
sendo eles de Produtividade, Qualidade, Capacidade e Estratégicos.

7.1.8.1. INDICADOR DE PRODUTIVIDADE

Os indicadores de desempenho auxiliam a mensurar a produtividade e
recursos utilizados em relação ao preparo dos produtos ofertados pelo Yama
Café. Neste ponto será analisado a quantidade de produtos que a empresa é
capaz de produzir e embalar em um período de tempo, e quantos funcionários
necessitam para realizar estas operações, sendo, processar as informações
dos pedidos, produzir os alimentos, embalar as refeições e realizar a entrega.

Os indicadores de produtividades serão medidos para o Yama Café
conseguir passar o prazo de entrega para os clientes que utilizarão o serviço.
Os tempos de produção dos produtos a serem pedidos estarão sendo
apresentados na tabela abaixo.
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Quadro 9 – Indicadores Produtividade

Para alguns tipos de produtos não é necessário um preparo trabalhoso
para sua produção, por exemplo, bebidas geladas, bebidas quentes,
bomboniere, doces e confeitos. Para os salgados, lanches e refeições o tempo
de produção pode aumentar dependendo da demanda.

7.1.8.2. INDICADOR DE QUALIDADE

Junto a produtividade podem ser observados os indicadores de
qualidade do serviço prestado, apontando as não conformidades que
ocorreram durante o processo produtivo. Neste indicador será possível analisar
em quais aspectos podem ser melhorados na Yama Café para otimizar os
processos internos.

Com o aplicativo, o cliente terá o poder de avaliar como o produto
chegou, se chegou a tempo e também deixar sugestões para melhorias. Com
os feedbacks e notas entregues pelos clientes iremos entender os pontos a
melhorar no serviço.

Serão notas de 1 a 10, onde 1 é Muito ruim e 10 é Muito bom. Os itens a
serem avaliados serão sabor do produto, temperatura adequada, embalagem,
estética do produto e tempo de entrega do produto.

7.1.8.3. INDICADOR DE CAPACIDADE

Passando para os indicadores de capacidade, que mede a capacidade
mínima e máxima de produzir e embalar os lanches e refeições em um
determinado período de tempo, para a entrega no modelo Delivery. Tendo
como objetivo saber o tempo certo de entregar o pedido.

A capacidade será determinada pelo tempo de preparo dos produtos. No
item de Indicadores de Produtividade foi apresentada a tabela de tempo de
preparo, o indicador de capacidade vai ser a relação do tempo máximo de
preparo

Segue tabela de tempo de entrega dos produtos.
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Quadro 10 – Indicadores tempo entrega

Segue tabela de capacidade de produtos por viagem.

Quadro 11 – Indicadores capacidade viagem

Com o cruzamento das duas tabelas acima com a de produtividade (item
7.1.6.1) podemos encontrar o tempo de entrega dos produtos. Por exemplo, se
for pedido aproximadamente 10 refeições, o tempo máximo de entrega máximo
será do último pedido será de 50 minutos se a entrega for no bloco
administrativo.

7.1.8.4. INDICADOR FINANCEIRO

O indicador financeiro orienta a Yama Café nos objetivos estabelecidos
com as métricas de produtividade qualidade e capacidade, fornecendo
informações do cenário atual e de qual próximo passo a ser executado.

Para entender se a empresa está tendo lucros ou prejuízos durante o
período, será fracionado mensalmente o valor total de investimento, ou seja, o
total do investimento dividido por 12 meses e a diferença do faturamento médio
anterior com o atual. Com isso conseguiremos visualizar o Retorno sobre o
Investimento, ROI.

A formula do ROI é simples de utilizar e compreender. Basta pegar o
valor do lucro mensal e subtrair com o valor de investimento mensal, depois
dividir pelo valor do investimento. O resultado será apresentado na tabela
abaixo:
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Quadro 12 – Calculo ROI

7.1.9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Quadro 13 – Cronograma Atividades

7.1.10. IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Conforme já mencionado no tópico 7.1.3, será realizado um Projeto
Piloto, com duração de um ano, antes de executar o projeto original. Com este
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Piloto será possível verificar se o Delivery terá uma aceitação boa e realizar
melhorias durante o processo.

O objetivo de ter um Piloto é evitar que o investimento inicial seja grande
sem ter a certeza da eficiência do Delivery, a implementação do Piloto será
muito mais viável financeiramente do que a implementação do projeto original
do Delivery.

No lugar do Piloto ter um aplicativo para realizar os pedidos, será
utilizado o Whatsapp, Messenger do Facebook e SMS que são 3 ferramentas
de comunicação instantâneas e gratuitas. Após contato dos clientes por esses
três canais, para não precisar anotar toda vez onde deverá ser entregue, a
empresa contará com uma planilha no excel para puxar informações dos
clientes, apenas com o número do celular ou código do clientes isso será
possível.

Para passar o pedido para cozinha, será utilizado o sistema atual da
empresa, onde a pessoa responsável por retirar os pedidos irá digitar no
sistema e enviar para produção.

A entrega será realizada por funcionários que atualmente trabalham na
cantina, para evitar custos maiores com contratações no começo, caso o Piloto
comece a conceder um bom retorno, poderá ser contratado um ou mais
funcionários para as funções de entregas. O próprio entregador irá cobrar dos
clientes, pagamento poderá ser em dinheiro, cartão de débito ou crédito.

No início serão realizadas ações rápidas no Facebook e cartazes dentro
do Yama Café, para que seus clientes vejam o novo canal de distribuição da
empresa. Também serão distribuídos panfletos, com autorização da PUC-PR,
no prédio administrativo, para que os colaboradores da PUC-PR fiquem
sabendo da novidade.

Para este projeto Piloto, os funcionários do Yama Café receberão
treinamentos para todas as funções do Delivery Piloto, desde a retirada de
pedidos por Whatsapp até a entrega ao cliente. Todos deverão saber montar os
pedidos, embalar devidamente, saber a rota da PUC-PR, para não perder
tempo na entrega dos produtos e também saber realizar a cobrança.

7.1.11.CONTROLE DO PROJETO PILOTO

Para o Yama Café conseguir ter a certeza de que o Piloto está ou não
indo da maneira planejada, o processo deverá avaliado mensalmente pelo
gerente da empresa, com ajuda do grupo de consultoria. Os indicadores
criados vão servir para entender quais os pontos críticos para o Piloto dar
certo. Conseguindo medir esses indicadores e eles estando corretos o Piloto
não terá problemas de processos, nem financeiros.

A meta que o serviço deverá buscar é conseguir atender pelo menos 10
a 15 refeições diárias e 5% a mais no faturamento.

Seguir corretamente o cronograma é importante para o Piloto não ficar
largado, é importante realizar as pesquisas e verificar se o aumento de
faturamento está de acordo com o planejado, se isso não estiver acontecendo
significa que algo está errado. E para isso mudanças deverão acontecer, na
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parte do marketing, agilizando a entrega, maximizando a capacidade.
Melhorando os pontos que forem observados pelo Yama Café.

7.2. PRÉ-VENDA COM RETIRADA NO BALCÃO

Como sugestão secundária, propõe-se a implementação do sistema
“Pré-venda com Retirada no Balcão”, que é um método de pedidos antecipados
via aplicativo para o Yama Café, que possui o intuito de minimizar as filas
formadas nos horários de pico, devido ao demasiado número de pedidos.

Com a pesquisa de canais, realizada no item 4.3.4, identificamos que
81,59% avaliaram o canal de distribuição bom ou ótimo, indicando a
necessidade do sistema por parte do Yama Café.

Com está alternativa poderá ser atendido os clientes que não possuem
tempo para aguardar em filas, reforçando os pontos fortes que a empresa
possui, como a agilidade e bom atendimento, além proporcionar comodidade.
Nesta modalidade buscamos sanar nosso ponto fraco, que é a localização
distante dos outros blocos, pois mesmo estando mais longe que as demais
cantinas o cliente chegará e de pronto já terá seu pedido em mãos,
aproveitando melhor o seu tempo.

Está fatia de clientes que estava sendo perdida será trazida para dentro
da empresa, tomando, além de tudo, como um diferencial dos concorrentes
locais que não possuem este tipo de serviço.

7.2.1. POTENCIAL DA PROPOSTA

Com essa proposta, buscamos maximizar o atendimento para toda a
universidade, atraindo novos clientes e alavancando o número de vendas, com
clientes novos e atuais, que obterão rapidez no atendimento, fazendo com que
o fluxo diário aumente.

Consequentemente crescerá o número de faturamento, que é um dos
objetivos do estudo. Com a implementação desse sistema será acrescido,
segundo o gestor da empresa, de 10% à 13% no número de pedidos. Será
possível realizar o atendimento de toda está demanda devido à agilidade que o
sistema estabelecerá.

7.2.2. ESTRUTURA DA PROPOSTA

Assim como no sistema de Delivery, para a efetivação da Pré-venda com
Retirada no balcão, é necessário a criação de um sistema para comunicar-se
com os clientes, possibilitando através deste que sejam realizados os pedidos.
Este serviço ficará disponibilizado para os clientes durante todo o período de
atendimento do Yama Café.

Será necessário capacitar funcionários para atender através do novo
sistema, que tende a aumentar os número de pedidos para cozinha, não
deixando de considerar os pedidos normais que são realizados
presencialmente pelos clientes na cantina. Para concluir o ciclo é necessário a
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adaptação física no layout de loja, ou definição de um local para serem
retirados os pedidos, sem atrapalhar os clientes atuais e vice-versa.

Com a implantação deste sistema os clientes terão acesso ao aplicativo
para realizar sua compra/pagamento, integrando os pedidos do aplicativo com
a cozinha, para produção, possibilitando aos funcionários o preparo dos
lanches ou kits do pedido antecipadamente. Desta forma o cliente, que já
realizou a escolha de seus itens, chegará na cantina apenas para realizar a
retirada do seu pedido, sem ter que comprometer seu tempo para aguardar o
preparo e pagamento deste.

O sistema para possibilitar a integração, assemelha-se ao de Delivery
(conforme detalhado no item 6.1.1), diferenciando apenas o tipo de serviço.
Estuda-se ainda, após definição pelo projeto piloto que deverá ser realizado, a
junção dos dois serviços em um só aplicativo, apresentando as duas opções
para escolha do cliente (entrega ou retirada no balcão).

Após a realização dos pedidos, o pessoal responsável pela montagem
terá um tempo pré-definido de acordo com os itens solicitados, uma vez que
hora o cliente pode pedir 1(um) salgado e refrigerante que é prático e rápido de
efetuar a separação e outrora pode pedir algo mais sofisticado ou mais de um
produto, que demanda mais tempo para produção. Como padrão fica definido
00:15 minutos para preparo, ficando disponível para o cliente retirar. E
informado o tempo diretamente pelo aplicativo, caso seja necessário mais de
00:15 minutos.

7.2.3. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

A implementação efetiva se dará após realizado o projeto piloto para
testar a aceitação do sistema. Sendo ela positiva, implementar-se-á o serviço
de forma definitiva para atendimento do público da PUC-PR.

Apesar de todo estudo realizado e planos de projeto, nos primeiros
atendimentos pode ocorrer ajustes nos processos internos, a fim de refinar o
serviço, alcançando melhor qualidade possível para o cliente Yama Café

A divulgação da novidade se dará meio à distribuição de panfletos e
publicações em mídias digitais. Assim alcançaremos a grande maioria dos
frequentadores da PUC-PR, deixando o serviço conhecido e procurado.

No primeiro mês realizar-se-á uma promoção, razão essa que fará
aguçar ainda mais o interesse do público alvo conhecer o serviço.

Após implantado, periodicamente será feito pesquisas para averiguar a
qualidade do serviço prestado e se este serviço está trazendo um resultado
positivo para empresa. De acordo com o resultado dessas pesquisas define-se
o futuro do serviço, que perdurará apenas caso esteja trazendo bons
resultados para o Yama Café, e a manutenção e melhorias no serviço
dependem exclusivamente disso, caso contrário finaliza-se a prestação do
“Retirada no Balcão” e volta ao atendimento normal que sempre teve a
aprovação.
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7.2.4. INVESTIMENTO INICIAL

Para o início das atividades com esse novo serviço é necessário apenas
o investimento do sistema integrado com o Aplicativo do Yama Café e
marketing para divulgação pelo campus da faculdade, uma vez que a proposta
do novo sistema apenas antecipa o pedido dos cliente pelo aplicativo, então, a
princípio, os próprios funcionários conseguem atender essa demanda. Com o
sucesso e aprovação dos clientes, à medida que aumenta a demanda, pode
ser contratado um novo funcionário para auxiliar no preparo dos pedidos.

O aplicativo foi orçado na empresa Yaeply, com os itens necessários
para a empresa ficou em R$ 17.680,00. Ele contará com um banco de dados
dos clientes, onde o cliente poderá logar direto com o facebook e ter sua
própria conta do aplicativo. Desta maneira fica mais fácil da empresa se
programar para produzir os pedidos. Também terá uma integração com um
sistema gerencial, com isso a empresa terá acesso aos pedidos dos clientes, o
pagamento também será realizado na hora, com cartões de crédito,
conseguindo assim garantia do pagamento do produto e serviço.

O Marketing a ser realizado será pelo Facebook e também com
panfletagens dentro e fora do campus. As ações de marketing serão realizadas
trimestralmente, a partir do inicio da implantação, para não fazer com que o
serviço seja esquecido.

Os custos iniciais para cada um dos itens são:
·         Aplicativo: R$ 17.680,00
·         Marketing: R$ 6.656,00
·         Total Investimento inicial: R$ 24.336,00

7.2.5. ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE

Conforme mencionado no item 6.1.2, uma das formas de assegurar o
sucesso da proposta é avaliar o risco e viabilidade econômica e financeira.

7.2.5.1. TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMETO –
PAYBACK

O valor de investimento inicial planejado é de R$ 24.336,00. Para prever
o valor faturado no final do ano nos baseamos no movimento médio diário, que
é de 800 clientes, e nos percentuais de cada período. Onde 25% são no
horário de almoço e o restante divididos em matutino e noturno. Multiplicamos
o ticket médio por período e chegamos a um faturamento médio diário de
R$8.480,00. Com o serviço realizado chegaria à um valor médio diário de
R$848,00 à mais. Tirando os valores de custos dos produtos, que em média
varia de 50% do valor da venda, o lucro bruto será de R$424,00 diário. O lucro
bruto mensal seria de R$8.904,00.

Na coleta de dados podemos observar que o Yama Café conta com um
movimento normal de clientes em apenas 8 meses do ano, em 3 meses o
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movimento cai para aproximadamente 50% e 1 deles fica fechado para férias
coletivas, onde não é realizada nenhuma venda.
Multiplicamos o valor mensal, R$8.904,00 e multiplicamos por 8, então nos 8
meses movimentados do ano a empresa irá faturar R$71.232,00. os outros 3
meses multiplicamos pela metade do faturamento normal, então ficaria
R$4.452,00, totalizando R$13.356,00. O faturamento planejado para o ano será
R$84.588,00.

Então para achar o Payback basta dividir R$24.336,00 por R$84.588,00,
com isso podemos verificar que o tempo de retorno do investimento será de
0,2877 anos, ou seja, 3 meses e 4 dias.

7.2.5.2. RISCO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA

A empresa corre um grande risco de fazer todo o investimento, o público
realmente achar interessante a ideia do Retirada no Balcão e no final a
demanda ser maior do que o esperado. Com isso o Yama Café tem o risco de
não conseguir entregar o produto esperado e satisfatório devido a saturação da
cozinha.

7.2.5.3. RISCO DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

O risco de aceitação pode ocorrer quando os clientes não utilizarem o
sistema, por não acreditarem que facilitará e encurtará o tempo para retirar os
produtos.

7.2.6. INDICADORES DE DESEMPENHO

Conforme mencionado no item 7.1.6, o indicador de desempenho para o
Yama Café possibilita enxergar as oportunidades e ameaças na aplicação do
sistema, identificando e solucionando eventuais problemas que possam
aparecer no decorrer da implantação de melhoria. Em seguida mostra os
quatro passos de indicadores sendo eles de Produtividade, Qualidade,
Capacidade e Estratégicos.

7.2.6.1. INDICADOR DE QUALIDADE

Junto a produtividade podem ser observados os indicadores de
qualidade do serviço prestado, qualidade do produto e aceitação por parte dos
clientes. Para mensuração é colocado a disposição dos clientes um pesquisa
de satisfação com uma escala de 0 - 10 para dar nota ao serviço (0 para ruim e
10 para ótimo).

7.2.6.2. INDICADOR DE CAPACIDADE
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Aponta a capacidade mínima e máxima que a estrutura do Yama Café
possui para produzir os lanches e refeições em um determinado período de
tempo, disponibilizando a retirada dos pedidos no balcão.

Abaixo, assim como no sistema de Delivery, demonstramos o tempo
mínimo e máximo de preparo dos produtos.

Quadro 14 – Indicador de Capacidade 2
Nosso tempo de preparo e o tempo de disponibilização para retirada não

são harmonizados, pois mesmo o tempo sendo pequeno para separação de
cada item, a separação de um pedido completo requer um tempo maior, deste
modo fica definido 15 minutos para retiradas no balcão, conforme citado no
item 7.1.1.

Nossa meta é ter um acréscimo no número de vendas,
independentemente do item que será vendido. Desta forma será satisfatório
quando atingir 10% de aumento, que representa o valor de aproximadamente
R$192.000,00/mês, comparado ao R$180.000,00 do cenário atual, seja com
bebidas geladas, quentes ou qualquer um dos produtos comercializados pela
Yama Café. Para mensuração será analisado o indicador financeiro.

7.2.6.3. INDICADOR FINANCEIRO

Utilizando o ROI (Return over Investment) conseguimos analisar se a
empresa possuirá lucro ou não com a aplicação do sistema. Além disso,
conseguir um direcionamento para saber o que foi feito e o que nos levou a ter
o resultado alcançado no final do mês. Com esses dados em mãos, pode-se
planejar os próximos passos a serem seguidos, agora, analisando apenas a
parte financeira, que é a comparação do investimento que foi realizado com o
faturamento obtido, resultando no lucro e retorno do investimento. Para
mensuração, temos como meta o valor em faturamento bruto de no mínimo R$
84.588,00/ano que é o retorno que consideramos no Payback, sendo assim
obteremos o crescimento de 10%, que está dentro da margem de 10% a 13%
de esperada, conforme citado no item 7.1.1 Potencial da proposta.

82



7.2.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Quadro 15 – Cronograma de Atividades 2

7.3. SÍNTESE DAS PROPOSTAS

Com este cenário favorável dentro da PUC-PR, que possui público potencial
para o segmento da Yama Café, buscamos com essas duas propostas
destacar o nome da empresa sobre os concorrentes. Capacitando e treinando
os funcionários para prestarem o melhor serviço, com agilidade e qualidade,
para os clientes frequentadores e futuros clientes. Disponibilizando os serviços
de Delivery e Pré-venda com Retirada no balcão para proporcionar
comodidade e agilidade, sem ter queda na qualidade dos produtos e
atendimento, à todo público da faculdade, que conhecerá o que é diferencial de
mercado e bom atendimento, quando mencionado “Alimentação” na PUC-PR.
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8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente trabalho nos possibilitou mapear a
percepção, satisfação e aceitação dos atuais clientes do Yama Café pelos
produtos, além de canais de distribuição alternativos. Com isso também
permitiu aprofundar nossos conhecimentos em empreendedorismo, canais de
marketing e vantagens competitivas, possibilitando maior domínio em tais
conceitos para posterior diagnóstico e propostas para a empresa,
desenvolvendo habilidades necessárias para conclusão deste projeto, como
análise, avaliação e compreensão.

O objetivo principal deste estudo foi identificar os melhores canais de
distribuição para os consumidores da PUC-PR, trazendo benefícios para
empresa, como aumento do número de vendas e o mind share dentro da
instituição. As hipóteses estabelecidas para o projeto foram oferecer melhores
condições de canais para a empresa e fazer com que a mesma conheça
melhor o comportamento de seus consumidores. Além do objetivo principal, o
projeto tem dois objetivos secundários, descobrir o grau de satisfação dos
clientes e verificar a aceitação dos canais de distribuição com o público.

O projeto foi iniciado com a pesquisa bibliográfica, seguido da pesquisa
de satisfação com os clientes, que de forma geral são em sua grande maioria
alunos e colaboradores da PUC-PR. Nesta pesquisa pode-se avaliar que o
Yama Café atende de forma satisfatória seus clientes. Porém pela quantidade
de pessoas que frequentam a PUC-PR o grupo da consultoria observou que
seria interessante aumentar seus canais de distribuição, para permitir à
empresa alcançar mais clientes. Por conta dessa análise foi realizada mais
uma segunda pesquisa para entender qual seria o melhor canal de distribuição
para agregar à empresa Yama Café. As opções foram Venda antecipada com
retirada no balcão, Delivery e Venda porta-a-porta. Das três opções, duas
foram mais aceitas, Delivery e Venda antecipada com retirada no balcão.

Após ter os resultados da pesquisa, foi realizada dois tipos de coletas de
dados, uma por meio de entrevista com o gerente do Yama Café e outra por
meio de observações em visitas realizadas. Através da análise SWOT foi
possível diagnosticar e entender os dados coletados até o momento, pois
foram encontrados os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Para
aproveitar os pontos fortes e as oportunidades, também para melhorar os
pontos fracos e amenizar as ameaças que a empresa corre, foram propostas 2
canais de distribuição para a empresa atender seus clientes e futuros clientes
dentro da PUC-PR, o Delivery e a Pré-venda com retirada no balcão.

A proposta de Delivery foi a opção mais viável pelo poder de expansão
que ela possibilitará para o Yama Café dentro da PUC-PR. O movimento diário
continuará praticamente o mesmo, porém com o Delivery implantado será
possível ir além do bloco de atuação do Yama Café, além de deixar a marca
mais conhecida no campus da PUC-PR. Para o projeto ter sucesso é
necessário uma boa estrutura e uma forte divulgação inicial do serviço, para
atingir novos clientes e realizar mais vendas, além disso a empresa precisa
estar bem estruturada para atender um aumento de demanda. A proposta
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Pré-venda com retirada no balcão também é viável, pois no mínimo fará com
que agilize as filas nos horários de pico da empresa, e com isso pessoas do
bloco não buscarão opções fora do bloco.

Como sugestão, os dois canais de distribuição utilizarão a mesma
plataforma para pedidos, é interessante o Yama Café integrar os dois canais
em um aplicativo e utilizar ambos. Isso fará com que a empresa tenha uma
grande expansão dentro da PUC-PR. Primeiramente realizando o Delivery,
caso tenha sucesso, a implementação da Pré-venda com retirada no balcão
poderá ser mais uma opção para os clientes.

Durante o estudo de Canais observamos que a empresa tem
dificuldades em Gestão de pessoas, não sendo realizado um trabalho efetivo
de acompanhamento com os funcionários da empresa. Acreditamos que desta
maneira a empresa poderá perder em questão de prazos nas entregas dos
produtos, trazendo um problema ainda maior para a empresa. Sabemos que
endomarketing é um ponto extremamente importante para o sucesso com os
clientes externos. Sugerimos então que futuramente seja realizada uma
pesquisa interna com os colaboradores para verificar o ponto de vista com
relação a empresa, trabalhando neste quesito, que foi identificado como ponto
fraco da empresa.

Com a implantação das propostas a empresa suprirá suas expectativas
com relação à canais de distribuição, portanto concluímos que todos os
objetivos do projeto foram alcançados.
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