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RESUMO

O objetivo deste trabalho trata-se de uma consultoria empresarial da empresa
Japaburguer que é do ramo alimentício. A empresa recebeu a consultoria
gratuitamente, porém a mesma será realizada em forma de trabalho
acadêmico. A empresa Japaburguer nunca buscou nenhum tipo de assessoria
ou aperfeiçoamento de gestão, bem como não realizou pesquisas de mercado
ou satisfação de seus clientes, portanto não sabia ao certo seu potencial de
crescimento. O objetivo do projeto compreende em uma análise da situação
atual da empresa, realizada a partir de informações prestadas pela mesma e
observações realizadas pela equipe da consultoria durante a fase de coleta de
dados e análise, além de entrevistas realizadas com clientes e orçamentos
junto aos concorrentes, focado especificamente no marketing digital (redes
sociais) resultando em um diagnóstico para atender os objetivos inicialmente
estabelecidos em conjunto com a empresa patrocinadora da consultoria. Foram
detectadas falhas em seus meios de comunicação, em suas redes sociais
(Instagram, WhatsApp, FaceBook). A consultoria tem o objetivo de propor e
oferecer recomendações de melhorias para que os problemas identificados
sejam resolvidos. As sugestões de melhorias apresentadas à empresa
dependem da aprovação do proprietário para serem colocadas em prática.

Palavras-chave: Potencial de crescimento, consultoria, comunicação,

Marketing digital.



ABSTRACT

This work is a business consultancy for the company Japaburguer, which is in
the food industry. The company received the consultancy for free, but it will be
carried out in the form of academic work. The company Japaburguer never
sought any kind of advice or management improvement, nor did it carry out
market research or customer satisfaction, so it was not sure about its growth
potential. The objective of the project comprises an analysis of the current
situation of the company, carried out based on information provided by the
company and observations made by the consulting team during the data
collection and analysis phase, in addition to interviews with clients and budgets
with competitors. , focused specifically on digital marketing (social networks)
resulting in a diagnosis to meet the objectives initially established in conjunction
with the sponsoring company of the consultancy. Flaws were detected in their
media, in their social networks (Instagram, WhatsApp, FaceBook). The
consultancy aims to propose and offer recommendations for improvements so
that the problems identified are resolved. The suggestions for improvements
presented to the company depend on the owner's approval to be put into
practice.

Keywords: Growth potential, consulting, communication, digital marketing.
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1 INTRODUÇÃO

Nosso projeto tem como finalidade o desenvolvimento da empresa

Japaburguer e sua ascensão por meio das mídias sociais. Identificamos junto

aos responsáveis pela empresa um déficit significativo quanto à divulgação da

empresa e fidelização junto aos clientes, mesmo a empresa sendo competitiva

no que diz respeito a preço, qualidade e atendimento, foi identificado que o

marketing digital é fator preponderante para que ocorra maior engajamento em

seus recursos, visando aumento de faturamento e consolidação da marca.

A internet vem se desenvolvendo a cada dia, sendo uma fonte que

contém muitas informações e tem um papel crucial no avanço da tecnologia. As

pessoas estão tendo cada vez mais acessos a muitas propagandas no meio

digital, por meio desse método de promoção. Empresas têm utilizado cada vez

mais as redes como ferramenta de marketing focando no maior número de

consumidores.

Nos anos 90 surgiram as primeiras redes na internet, que foi um grande

marco revolucionando o modo como as pessoas interagem entre si. Mas

apenas no ano de 2000, as redes sociais ficaram mais populares, permitindo

uma interação em massa jamais vista antes e após esse fato a comunicação se

tornou mais importante ficando mais acessível para todos (TEC MUNDO,

2011).

Sendo assim, as organizações perceberam um grande potencial das

redes para alavancar a visualização da marca e de seus serviços e produtos.

Muitas pessoas que necessitam informações de maneira rápida e prática

utilizam a rede, como forma de divulgação a baixo custo e um alcance maior,

as empresas também se utilizam dessa ferramenta essencial, pois o mundo

todo pode ter acesso.

Com isso a internet dispõe de várias oportunidades, se tornando assim

uma maneira simples de criar uma promoção ou propaganda de acordo com a

qualidade, pode acontecer de viralizar ou não.
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Estamos vivendo um momento de crescimento para as empresas do setor

alimentício, as pessoas vêm mudando ativamente a forma como pensam sobre

o que comem, bebem e alimentam suas famílias, dessa forma, o marketing

digital para food service está diante de consumidores que expressam interesse

e valorizam a importância de alimentos, servidos de forma prática e rápida,

desta forma a divulgação por mídias sociais faz com que o negócio alavanque

e conquiste o público(TEC MUNDO,2011).

À medida que mais e mais empresas do ramo alimentício se aproveitam

da web, utilizando as informações adquiridas no tráfego de seus sites, as ações

de marketing passaram a ser focadas em segmentos menores, dessa forma,

todo conteúdo deve ser personalizado e específico.

É fundamental que a empresa identifique corretamente a sua persona e

desenvolva estratégias para influenciar prospects e chamá-los à ação. De fato,

houve uma ênfase crescente no nível das especificidades dos clientes nos

últimos anos. A tendência é que isso se aprofunde ainda mais.

A atração de possíveis clientes por meio da criação de conteúdo é uma

das melhores estratégias online para os negócios ligados ao food service,

porém, é preciso atrair essas pessoas até a sua página, seja por meio do

Facebook, Instagram, Google Maps e afins, e esse processo nos tempos atuais

têm sido o melhor caminho.

É importante entender onde está o seu cliente, que tipo de conteúdo ele

consome e, principalmente, quais as redes ele mais usa. Um meio interessante

é o Instagram. Com o declínio do Facebook como uma rede orgânica, o

Instagram ganhou espaço, atraindo cada vez mais usuários. Além do mais, por

ser uma rede extremamente visual, tem grande capacidade de favorecer muito

as empresas do ramo alimentício, lembrando sempre da importância em

manter o bom relacionamento com o seu cliente.

https://www.scuadra.com.br/blog/como-inovar-nas-embalagens-para-comidas-saudaveis/
https://www.scuadra.com.br/blog/x-dicas-infaliveis-de-marketing-para-restaurantes-no-instagram/
https://www.scuadra.com.br/blog/x-dicas-infaliveis-de-marketing-para-restaurantes-no-instagram/
https://www.scuadra.com.br/blog/embalagens-para-delivery-sob-a-perspectiva-do-cliente/
https://www.scuadra.com.br/blog/x-dicas-infaliveis-de-marketing-para-restaurantes-no-instagram/
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A empresa deve não somente postar várias coisas, mas também dar o

devido respaldo necessário aos clientes, interagir, tirar dúvidas e solucionar

possíveis reclamações, sendo um fator é um fator crucial que definirá a

decolagem da empresa ou trazer seu declínio. Empresas que têm uma

abordagem mais próxima e atenciosa costumam conquistar muito mais

clientes.

Outra estratégia de marketing muito funcional no setor de food service é

a dos programas de fidelização, pois tem baixo custo de implantação. Esse tipo

de programa costuma ter um rápido retorno, principalmente porque os clientes

costumam consumir essa categoria de produtos com uma frequência maior,

dessa forma, fidelizar clientes frequentes garante um fluxo de vendas estável e,

além disso, cria um grande potencial de atração de novos consumidores.

Como é uma prática muito comum, as pessoas já estão acostumadas

com as eventuais regras ou condições para que descontos sejam aplicados, o

que gera um engajamento muito mais rápido, além disso, os programas de

fidelidade se apresentam como uma grande vantagem perante a concorrência,

principalmente em locais com várias opções para o cliente. (SCUADRA,2018)

1.1 Objetivos e metas do projeto

O objetivo principal dessa consultoria acadêmica é identificar problemas

e/ou oportunidades na da área de marketing digital na empresa Japaburguer.

Os objetivos e metas foram desenvolvidos após uma reunião com o

Proprietário JOMILSON COSTA IWABUCHI, onde por meio de uma conversa

informal com perguntas abertas, o mesmo explanou as principais dificuldades

da organização, com a finalidade de identificar sua visão sobre a proposta do

projeto e consequentemente o alinhamento com o objetivo da assessoria. Os

resultados desta consultoria serão apresentados como uma proposta de

aperfeiçoamento e melhoria dos processos digitais já existentes, visando atingir

as metas e objetivos traçados junto a empresa.

https://www.scuadra.com.br/blog/como-lidar-com-reclamacoes-dos-clientes-em-seu-restaurante/
https://www.scuadra.com.br/blog/como-lidar-com-reclamacoes-dos-clientes-em-seu-restaurante/
https://www.scuadra.com.br/blog/como-fidelizar-clientes-em-seu-restaurante/
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Abaixo temos os objetivos estabelecidos junto a Empresa Japaburguer,

bem como as metas para cada item:

QUADRO 1 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA CONSULTORIA NA EMPRESA
JAPABURGUER

Objetivos propostos para a
consultoria

Metas propostas pela consultoria

Analisar e Desenvolver um plano estratégico
Digital no setor de Marketing da empresa
Japaburguer.

Criar novas técnicas para aplicar no
marketing digital, definir e colocar um
cronograma de postagens nas mídias sociais,
para assim mensurar os resultados obtidos.

Identificar e aumentar a visibilidade da
empresa, a retenção e fidelização de clientes.

Levantar dados do público alvo/ propor ações
que auxiliem a tomada de decisão a fim de
tornar a Japaburguer referência no ramo de
alimentação.

Analisar junto aos clientes da empresa
Japaburguer o grau de satisfação dos
mesmos junto aos serviços prestados pela
empresa.

Obter por meio de pesquisa qualitativa e
quantitativa os dados e informações dos
mesmos que possam ser utilizados para a
melhoria dos serviços prestados pela
empresa.

Fonte: Equipe de consultoria, 13/05/2020.

1.2 Identificação das expectativas

A empresa Japaburguer projeta por meio desta consultoria realizada

pelos formandos da Faculdade Esic – Business e Marketing School as

seguintes expectativas:

Aumentar a visibilidade nas redes sociais, alcançar maior número de

clientes, mensurar resultados do marketing digital com mais eficiência,

conseguir visualizar um cenário passado, atual e futuro da empresa.

Conhecer melhor o mercado onde atua para que possa estruturar

estratégias de marketing digital, visando aumento de suas receitas. Enfatizando

que este mercado ainda há uma grande concorrência.
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Identificar seus pontos fortes e fracos junto a seus clientes melhorando o

relacionamento junto aos mesmos, além de identificar demandas não atendidas

pela empresa.

Melhorar os processos internos da empresa, por meio de um

cronograma de marketing digital, visando aperfeiçoar atividades nas redes

sociais e proporcionar mais rentabilidade e visibilidade para a empresa além de

inserir programas como ifood, uber-eats entre outros.

1.3 Fatores críticos de sucesso do projeto

Para obter sucesso no projeto, precisamos ter um grande suporte da

empresa para que todas as etapas sejam executadas corretamente, para isso

deve ser mantida a boa comunicação da equipe com a organização.

Além disso, nosso envolvimento com os clientes deve ser muito eficaz

para que possamos realizar todas as pesquisas possíveis e adquirir o maior

número de feedbacks possíveis e com isso poder analisar todas as

informações e chegar a uma conclusão nessa consultoria.

Deve ser feita a identificação dos riscos, assim minimizando as

possíveis ocorrências de eventos negativos no projeto.

Será necessário a equipe ter sinergia, harmonia, ser flexível e ter

pontualidade com os horários, para um melhor desenvolvimento e execução do

projeto.

Também não podemos esquecer que com o surto da pandemia

empresas de pequeno, médio e grande porte sofreram grande impacto, porém

a maior parte das pessoas está em casa e conectadas, sendo possível focar

nas mídias e fazer um bom planejamento focando em um ótimo marketing

digital nas Redes sociais que estão sempre em alta.
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1.4 Abrangência

A consultoria será realizada na hamburgueria Japaburguer, localizada em

Curitiba na rua Itacolomi 411, bairro Portão, focando especificamente no

marketing digital, redes sociais (Instagram, WhatsApp, Facebook) e site.

2 EQUIPE DO PROJETO

A consultoria é composta pelos formandos do curso de Gestão

Comercial, Alexandre Thamson Ribeiro Da Cruz, Jeferson Luiz Silva

Nascimento Junior, Juliana Pessoni de Oliveira e Wagner Santos, sendo

orientados academicamente pela professora Aniele Fischer Brand.

2.1 Estrutura analítica do projeto

A Estrutura Analítica de Projetos (EAP) pode funcionar como uma

entrada para cinco atividades principais, sendo elas: planejamento de recursos,

estimativa de custos, orçamento de custo, planejamento de gerenciamento de

riscos e definição das atividades. A criação da EAP concentra gerente, equipe,

stakeholders e patrocinadores nos resultados dos produtos do projeto.

FIGURA 1- ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Fonte: Equipe de consultoria, 17/05/2020.

2.2 Papéis e Responsabilidades

Matriz de Responsabilidades para Projeto de Consultoria Empresa
Japaburguer
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QUADRO 2 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PROJETO

Item EAP
Item de
Trabalho Jeferson Wagner Alexandre Juliana
Consultoria
Empresa
Hamburgueri
a
Japaburguer -
Matriz
Curitiba.

P P P P

1 Recebimento
de Dados e
Informações

S S S S

1.1 Coleta de
dados e
informações
da Empresa
Japaburguer.

S S S S

1.1.1 Estruturação
das
informações
da Empresa
Japaburguer.

P P P P

1.2 Coleta de
dados e
informações
de mercado
da Empresa
Japaburguer.

S S S S

1.2.1 Estruturação
dos dados e
informações
de mercado
da Empresa
Japaburguer.

P P P P

1.3 Realização
de Pesquisa
nos clientes
da empresa
Japaburguer.

P S S S

1.3.1 Estruturação
dos dados e
informações
da Pesquisa.

P S S S

2 Análise de
Dados e
Informações.

S P S S

2.1 Análise dos
dados e
informações
da empresa
Japaburguer.

S S S S
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2.2 Análise
pesquisa
realizada nos
clientes da
empresa
Japaburguer.

S S S P

2.3 Análise do
potencial do
Mercado da
empresa
Japaburguer.

S S S P

3 Apresentação
da Proposta.

P P P P

3.1 Formulação
de Propostas.

P P P P

3.2 Avaliação das
Propostas
pela equipe
de
consultoria.

S S S S

3.3 Ajustes ou
correções nas
propostas
para empresa
Japaburguer.

S S P S

3.4 Apresentação
das propostas
elaboradas
pela
Consultoria à
empresa
Japaburguer.

S P S P

4 Implantação e
Monitorament
o.

S P S S

4.1 Capacitação
dos
colaboradore
s da empresa
Japaburguer.

S P S S

4.2 Aplicação das
sugestões da
consultoria.

S S P S

4.3 Monitorament
o das
atividades e
geração de
relatórios.

S S P S

4.4 Ajustes ou
correções
necessárias
no plano de
implantação.

S P S S
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4. Validação das
sugestões da
consultoria e
aplicação
definitiva nos
processos.

S S P S

Legenda: P = Responsabilidade Primária; S = Responsabilidade de Suporte.
Fonte: Equipe de consultoria, 18/05/2020.

2.3 Plano do Projeto

Nosso plano de projeto tem como objetivo principal desenvolver um

Plano de Marketing para as redes sociais da empresa Japaburguer, após

analisarmos os relatórios da empresa nos últimos meses, de engajamentos de

novos clientes e fidelização dos mesmos, percebemos que há alguns pontos a

serem melhorados, iremos desenvolver um planejamento estratégico de

marketing digital propondo melhorias para gerar uma maior capacidade de

atrair e conquistar novos clientes.

Segundo Salim (2005, p. 03), “plano de negócios é um documento que

contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias,

seu plano para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas,

receitas e resultados financeiros”.

Já para Rocha e Christensen (1999, p. 263) “planejamento é uma

ordenação das ações a serem desenvolvidas por determinada organização no

decorrer do tempo e dos recursos necessários para realizar estas ações.

Planejamento estratégico é a ordenação da estratégia no tempo”.

A elaboração deste plano de projeto teve a participação dos discentes

da Faculdade Esic – Business e Marketing School junto à gerência comercial

da EMPRESA Japaburguer que identificaram os principais problemas de

gestão da empresa, assim como realizam neste projeto sugestões de melhoria

na área de Marketing, para a Diretoria desta empresa.
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3 ETAPAS DO PROJETO

Iniciamos o nosso projeto integrador com o levantamento de

informações da empresa Japaburguer, que atua no ramo de food service, e

está localizada na cidade de Curitiba/PR. Após reunião com o proprietário, a

mesma nos informou que seus problemas estariam no marketing digital,

especificamente nas redes sociais da empresa.

Com isso, analisamos suas redes e percebemos que haviam muitas

falhas, como a falta de um funcionário que desse foco no marketing da

empresa, e vários pontos a melhorar como por exemplo conteúdos

especificando cada produto e outros para que mantenha um contato mais claro

e objetivo com seus clientes, dando mais confiança no que é ofertado. Além

disso nossa consultoria propõe estratégias de marketing para melhorar os

processos internos da empresa, com o auxílio de um cronograma de marketing

digital, visando aperfeiçoar atividades nas redes sociais e proporcionar mais

rentabilidade e visibilidade para a empresa.

Etapa 1 - Ir até a empresa e ver como são executados os processos,

analisar as possibilidades de melhoria. Em seguida, o proprietário é

entrevistado para nos dizer suas expectativas e em conjunto apontarmos os

objetivos e metas, abrangência e o que cada membro da equipe ficará

responsável no projeto.

Etapa 2 - Após a análise da empresa, é necessária uma segunda

entrevista com o responsável para obter um diagnóstico da empresa em geral,

com isso serão aplicadas pesquisas qualitativas e quantitativas, para

detectarmos onde estão as possíveis falhas e oportunidades.

Etapa 3 - O proprietário é informado dos resultados obtidos nas

pesquisas com os clientes e recebe as sugestões de possíveis melhorias para

organização, ficando assim ao seu critério fazer ou não as melhorias.

Etapa 4 - Os riscos e viabilidade são analisados, em seguida é

elaborado um plano para a execução do projeto, sendo assim um plano é

indispensável para que o projeto seja concluído com sucesso.
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Etapa 5 - A equipe se responsabiliza e firma o compromisso de realizar

o projeto, monitorar e avaliar os resultados após a conclusão do mesmo, e de

acordo com as necessidades serão feitos possíveis ajustes.

3.1 Cronograma preliminar

No cronograma preliminar a seguir, apresentam-se as datas acordadas

entre a consultoria e a empresa patrocinadora, bem como o desenvolvimento

das atividades planejadas.

QUADRO 3 - CRONOGRAMA PRELIMINAR

Ativida
des

Descriçã
o da

atividade

Duração
da

atividade

Início Término
Progress

o Aluno(dias)

1

Status
Consultoria
Empresa

Japaburgue
r. 180 09/mar 09/mar 100% Jeferson

2

Recebimen
to de

Dados e
Informaçõe

s. 7 23/mar 30/abr 100% Wagner

3

Coleta de
dados e

informaçõe
s da

empresa
Japaburgue

r. 7 06/abr 13/abr 100% Wagner

4

Estruturaçã
o das

informaçõe
s da

Japaburgue
r. 12 13/abr 25/abr 100% Juliana
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5

Coleta de
dados e

informaçõe
s de

mercado da
Japaburgue

r. 7 25/abr 01/mai 100% Juliana

6

Estruturaçã
o dos

dados e
informaçõe

s de
concorrente

s do
Japaburgue

r. 14 01/mai 15/mai 100% Wagner

7

Análise dos
dados e

informaçõe
s da

Japaburgue
r. 12 15/mai 27/mai 80% Jeferson

8

Análise do
potencial

do Mercado
da

Japaburgue
r 14 27/mai 10/jun 90% Wagner

9

Elaboração
do

cronogram
a de

postagens
da

Japaburgue
r 14 26/jun 11/jul 0% Wagner

10

Levantame
nto de

conteúdo
para as

postagens
na rede
social

Instagram 15 11/jul 26/jul 0% Wagner

11

Levantame
nto de

conteúdo
para

postagens
no

Facebook. 13 26/jul 08/ago 0% Juliana

12

Apresentaç
ão da

Proposta. 15 08/ago 23/ago 0% Jeferson

13

Avaliação
das

Propostas
pela equipe 12 08/ago 05/set 0% Jeferson
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de
consultoria.

14

Ajustes ou
correções

nas
propostas

para
Japaburgue

r. 18 05/set 23/set 0% Jeferson

15

Apresentaç
ão das

propostas
elaboradas

pela
Consultoria

à
JapaBurgu

er. 14 23/set 06/out 0% Alexandre

16

Implantaçã
o e

Monitorame
nto. 17 06/out 23/out 0% Alexandre

17

Aplicação
das

sugestões
da

consultoria. 12 23/out 04/nov 0% Juliana

18

Monitorame
nto das

atividades
e geração

de
relatórios. 122 05/ago 10/nov 0% Wagner

19

Validação
das

sugestões
da

consultoria
e aplicação

definitiva
nos

processos. 100 04/jun 04/nov 0% Alexandre

Fonte: Equipe de consultoria, 19/05/2020.

3.2 Padrões de documentação e comunicação do Projeto

Neste tópico temos a documentação necessária para o trabalho.

3.2.1 Comunicação do projeto

A comunicação da equipe de consultoria junto a empresa JapaBurguer

foi realizada com o apoio do Sr. Jomilson Costa Iwabuchi (Proprietário), que
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nos recebeu na matriz localizada na cidade de Curitiba no bairro portão, com o

devido pré-agendamento realizado, para que a consultoria possa realizar as

devidas coletas e questionamentos de dados e informações.

Além deste contato direto na filial a possibilidade de usarmos os

recursos de e-mail e telefone para realização da consultoria são considerados

possíveis e aceitos pela consultoria e a empresa patrocinadora deste projeto.

3.3 Recursos necessários para o Projeto

Para este projeto vamos precisar de dados específicos da empresa na

parte de marketing, como exemplo: Número de seguidores em suas redes

sociais, como os clientes reagem às postagens da empresa (se tem algum

retorno), principais clientes da empresa, a disponibilidade da Japaburguer para

atuar com o marketing digital semanalmente, quanto a empresa sofreu devido

ao COVID-19, será necessário uma pessoa específica que possa atender ao

público das redes sociais, respondendo comentários e efetuando as postagens,

para que haja interação com o público que queremos atingir.

3.4 Orçamento do Projeto

Welsch (1996) conceitua orçamento como um plano administrativo que

abrange todas as fases das operações para um período futuro definido. Para o

autor, refere-se à expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas

estabelecidas, pela alta administração, para a empresa como um todo.

Já para Padoveze e Taranto (2009, p. 3) o orçamento é “como o ato de

colocar à frente aquilo que está acontecendo hoje. Mais especificamente, é a

expressão quantitativa de um plano de ação que se caracteriza como um

modelo de 18 programações de atividades”
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Para este projeto, algumas atividades poderão requerer recursos

financeiros para sua execução, estes recursos previstos abaixo serão de

competência da consultoria. Caso surjam gastos não mencionados abaixo,

serão levados a conhecimento da empresa para que sejam previamente

aprovados. Observa-se que neste projeto não estão sendo cobrados os

honorários dos consultores envolvidos.

QUADRO 4 - ORÇAMENTO DOS GASTOS DURANTE O PROJETO

Atividades Estimativa em R$ Detalhamento de possíveis gastos
Coleta de Dados R$50,00 Combustível para deslocamentos até a

empresa do projeto. Gastos com
impressões de relatórios e informações
necessárias para a consultoria. Gastos com
refeições quando ocorrerem.

 
Análise de Informações R$30,00 Impressões e refeições previstas durante

análises.
Proposta R$40,00 Impressão de relatório contendo as

propostas geradas pela consultoria.

Monitoramento R$90,00 Gasto com abastecimento de veículos
durante a implantação e o monitoramento
das sugestões da consultoria.

TOTAL R$210,00

Fonte: Equipe de consultoria, 19/05/2020.

3.5 Projetos de pesquisa

Após a finalização da coleta de informações, foi proposta a

implementação das melhorias à empresa.

Conforme as informações coletadas e análises até o momento, as

dificuldades estão mais presentes no marketing digital da empresa voltado para

as redes sociais, devido ao pouco acesso às redes e consequentemente pouco

retorno desse grande público que a internet possui. Com isso, nossa

consultoria sugeriu as seguintes melhorias:
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Aumentar a visibilidade da empresa, aumentar a percepção da marca,

melhorar o ranking da empresa nas buscas aumentar a conversão de novos

clientes, melhorar a retenção e fidelização de clientes aumentar as vendas,

aumentar 30% o número de seguidores no Facebook e aumentar 100% os

seguidores do Instagram, definir e inserir um cronograma de postagens nas

mídias sociais com mais qualidade e ótimos conteúdos, levantar dados do

público alvo/ propor ações que auxiliem a tomada de decisão a fim de tornar a

empresa Japaburguer referência no ramo, assim tendo como consequência o

aumento das vendas.

4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Metodologia é a união das palavras gregas methodos e logos que

significam respectivamente organização e estudo sistemático (pesquisa,

investigação). Metodologia é o estudo sistemático da organização, das

direções a serem percorridas com a finalidade de realizar uma pesquisa ou um

estudo. (FONSECA, 2002).

Na construção do trabalho será utilizada a metodologia de pesquisa

qualitativa e quantitativa. Goldemberg (2002, p. 61), afirma que os métodos

quantitativos fazem com que facilite os procedimentos usados, fazendo com

que as técnicas empregadas sejam em quantidades, para que tenham o maior

número de dados coletados através da pesquisa, obtendo uma boa concepção

nas análises obtidas pelas informações coletadas.

Para Gil (1999), a pesquisa emprega um referencial teórico sobre

determinado tema para a discussão de um problema e propondo sugestões de

melhorias.

Com o objetivo de prestar uma consultoria de Marketing na empresa

Japaburguer e realizar um diagnóstico assertivo, é necessário desenvolver um

projeto de pesquisa, que norteará a coleta de informações, por meio de

métodos de pesquisas qualificados.
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Inicialmente foi realizado um levantamento de dados, por meio de uma

entrevista com o proprietário JOMILSON COSTA IWABUCHI, com o propósito

de obter informações sobre sua empresa. Com base nessa entrevista

entendemos que seus problemas estão no seu marketing digital, mais

especificamente nas suas redes sociais e mídias de propagandas.

Identificamos também que sua empresa não possui um banco de dados e

cadastro de seus clientes.

De acordo com essas informações será realizada uma pesquisa mista,

ou seja, a pesquisa pode ser caracterizada tanto qualitativa como quantitativa.

O grupo elaborou um questionário misto, com perguntas fechadas e abertas,

para ser aplicado via Google Forms, sendo enviada via WhatsApp aos futuros,

e já clientes da empresa.

4.1 Execução e resultados da empresa com clientes ativos

A pesquisa foi aplicada em acordo com 25 clientes da empresa e 30

futuros clientes, estes 25 clientes representam cerca de 65 a 70% do

faturamento anual da empresa, e as outras 30 pessoas da região que

responderam a pesquisa sobre a possibilidade de conhecerem a hamburgueria

e o que seria um diferencial para isso, são possíveis clientes que a empresa

poderá receber   nos próximos dias.

Por uma plataforma do Google, foi aplicado um questionário aos

clientes, atentamente pontuando que todas as respostas recebidas não seriam

divulgadas à empresa, mas que seriam repassadas como resultados em geral

em forma de gráficos.

5 EMBASAMENTO TEÓRICO



28

5.1 Consultoria

O trabalho da consultoria tem começo e fim, primeiramente com a

insatisfação do cliente com alguma situação da organização e se finaliza com a

resolução do consultor, ambos tem que estar em sincronia empresa e o

profissional assim gerando menos conflitos possíveis, o dever do consultor é

persuadir a empresa de que o conhecimento dele é o necessário para

solucionar o problema. A troca de informação e conhecimento faz com que as

pequenas empresas consigam ver com outros olhos o mercado, assim vendo

possibilidade de crescimento de maneira que ela nem imaginava antes da

contratação do profissional.

Esse trabalho tem o intuito de melhorar os resultados da organização,

assim que a empresa vê a consultoria como investimento e não apenas um

gasto, o dever do consultor cabe mostrar para empresa que as mudanças são

necessárias e fazer com a organização acredite no progresso e não desista no

meio do caminho por ser uma empresa muito engessada e não aceitar fazer

mudanças, essas que são muito importantes, pois se não fossem necessárias

a organização não teria nem ido procurar o serviço da consultoria, e mostrar

este horizonte para empresa é dever do consultor, fazer ele acreditar que com

as mudanças ele terá muita evolução.

Segundo Alves, Dias e Monsores (2015) a primeira empresa de

consultoria foi criada por Arthur D. Little entre o final do século XIX e começo

do século XX, para ser mais exato no ano de 1886, foi especializada em

estratégias de vínculo aos clientes e ao mercado e inovações e tecnologias. O

surgimento desta empresa em questão que foi a pioneira em sua área,

fortemente influenciada pela revolução industrial, pois o mercado necessitava

de funcionários mais qualificados, além de haver o grande aumento da

demanda.

Após isso a consultoria foi aumentando de maneira sorrateira, seja pelo

os Estados Unidos precisando de ajuda para organizar sua parte militar que foi

muito abalada após Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo entre as pessoas
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que iam se aconselhando em pequenas situações. Com isso, pequenas

empresas olham a consultoria com grande potencial para se destacar entre as

outras no mercado. Devido à evolução da economia não bastava apenas as

pessoas se aconselharem era necessário contratar um profissional específico

para atuar na parte da consultoria.

Conseguimos afirmar que a consultoria empresarial é um serviço

prestado, uma “ajuda”, de uma pessoa que tem conhecimento para auxiliar a

quem necessita. Isso foi muito útil a pequenas empresas que tinham acabado

de começar e o que eles precisavam mesmo era do conhecimento para

progredir com a empresa, a falta de experiência podia acabar com o negócio,

assim entra o papel do consultor (ALVES, DIAS e MONSORES, 2015).

Podemos analisar esta situação como uma própria negociação, ou troca

de conhecimento a empresa oferece os dados necessários para que o

consultor, em troca o mesmo esclareça quais são os principais problemas e

como resolver, é um serviço que é importante o trabalho em equipe e o

comprometimento de ambas as partes para que tudo ocorra bem no final.

5.2 Conceito de Marketing

O marketing tem como objetivo estudar o comportamento da sociedade

para que assim consiga agradar os indivíduos que vivem nela, ele passou de

algo que não era muito considerado antigamente para uma necessidade nas

empresas, comércios do século XIX, praticamente quase tudo se utiliza no

marketing ao seu favor com intuito de satisfazer seus clientes, alavancar

vendas entre outras funções.

O papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas,
de forma a colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo
tempo, proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados
auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida
das pessoas e da comunidade geral (COBRA,1990, p.35).

O conceito mix de marketing, traz para o mercado os 4ps do marketing,

são a base do marketing Preço, preço, praça e promoção.
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Na figura 2, podemos ver claramente os 4ps de marketing:

FIGURA 2 - MIX DE MARKETING

Fonte: Shimoyama e Zela 2002.

1. Produto: Deve ser o objeto ou o serviço destinado para o cliente que

assim faça que o mesmo fique satisfeito compostos por: Qualidade, Design,

características, nome da marca, embalagem, tamanhos, serviços, garantias e

devoluções.

2. Preço: O preço precisa de um equilíbrio para que assim o cliente

tenha certeza da sua escolha, ele não pode ser elevado pois assim gera a

dúvida se “vale a pena o gasto” e nem muito baixo para não haver dúvida da

qualidade do mesmo, no preço podemos citar: Preço de lista, Descontos,

concessões, prazo de pagamento e condições  financeiras.

3. Promoção: Um dos pontos principais para a venda do produto é a

publicidade dele, assim ele será divulgado e conhecido nessa área temos:

Promoção de vendas, Publicidade, Força de vendas, Relações públicas e

marketing direto.
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4. Praça: A praça é onde encaixamos num ponto estratégico para que

fique bem visível para o cliente pontos fortes: Canais, cobertura, variedades,

locais, estoque e transporte.

Com a mudança do mercado e da economia o consultor tem grande

papel de atualizar e ajudar a empresa para que evite o fracasso por decisões

ruins ou não se adaptar ao mercado hoje em 2020 conseguimos ver isto

claramente, empresas que não acompanharam o mercado e ficaram no

passado sem fazer nenhuma mudança hoje sofrem por se adequar às

tecnologias, no meio de uma pandemia que vivemos empresas que realizam

seus trabalhos através de portais digitais ativos têm seus números crescendo

ao contrário das outras que estão num prejuízo maior ainda ou nos piores

casos estão até fechando as portas, uma situação que caso houvesse uma

consultoria por trás pequenas empresas estariam conseguindo se manter em

meio à crise.

Em nosso trabalho vamos efetuar a consultoria voltado ao marketing

digital, ferramenta que vem auxiliando muito pequenas e grandes empresas ao

crescimento, aplicaremos técnicas para o crescimento da venda e número de

seguidores nas redes sociais da empresa Japaburguer em Curitiba.

Após uma análise de como a empresa utiliza o marketing digital, iremos

usar conhecimentos adquiridos durante a conclusão do curso de Gestão

Comercial para que possamos aperfeiçoar e ajudar da melhor maneira possível

a empresa.

Assim que a empresa aceitar as mudanças proposta por nós, iremos

implantar e auxiliar no que for necessário, evitando o máximo de erros e

passando números e resultados abertamente para empresa Japaburguer.

Os temas abordados serão utilizados para fundamentar as análises

realizadas na empresa como o relacionamento entre a empresa e seus

clientes. Para possíveis melhorias, será abordado principalmente marketing

digital buscando solução adequada ao crescimento da empresa nas redes

sociais, entre outros.

Com a vinda das tecnologias o consumidor mudou junto a elas, tanto a

tecnologia e consumidor mudaram simultaneamente com o tempo, antigamente
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o produto seguia um processo linear, ou seja, tendo início na produção e com o

fim na parte comercial, atualmente já não vimos mais deste modo, antes o

produto era feito e o consumidor se contentava com ele, atualmente hoje o

comercial faz pesquisas e consegue fornecer produtos customizados para cada

grupo de consumidor. Anos atrás para um produto passar por todos os ciclos

de criação, produção até a chegada dele para venda no mercado demorava

muitos anos, já nos dias de hoje dois anos neste ciclo pode fazer com que o

seu produto chega às lojas sem validade ou ultrapassado. (Adolpho, 2006

p.297)

Vivemos na cultura “beta”, muitos tipos de produtos diferentes, a maioria

voltado à tecnologia são lançados o mais rápido possível para ser aprimorado

com o uso dos consumidores, com isso conseguimos ver como o consumidor

pode participar da produção do produto informando problemas ou defeitos do

mesmo na internet, este produto vai voltando sempre para produção se

ajustando até chegar no padrão exigente do consumidor da atualidade como no

marketing digital e os negócios são necessárias as mesmas perfeições.

Segundo Adolpho (2006), os 8ps do marketing digital são os seguintes:

Primeiro P – Pesquisa. Com a vinda da tecnologia as pesquisas não

ficaram apenas na parte acadêmica, mas abre um vasto leque de

possibilidades de conhecimentos de seus consumidores, podendo conhecer

seus hábitos produtos que mais compram ou os menos compram, podendo se

aproximar cada vez mais do seu público alvo.

Segundo P – Planejamento. Nesse ponto, o relacionamento com seu

consumidor no Marketing Digital faz-se necessário poder se conectar e ter um

conhecimento bem específico do mesmo, entender qual consumidor está

apenas olhando o produto ou se já está decidido do que vai comprar por isso

seus movimentos tem que ter muito planejamento nas postagens no dia e

momento correto para que a venda seja mais assertiva.

Terceiro P – Produção. Nessa parte o planejamento se torna em algo

concreto, com a criação das redes sociais e site da empresa, com momentos e

espaços corretos para publicação, tudo voltado ao seu público alvo.
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Quarto P – Publicação. Aqui conseguimos unificar a produção com a

pesquisa, a empresa deve começar a publicar suas montagens em suas redes

sociais escolhidas para seu público alvo, com o intuito de atrair cada vez mais

seu cliente para sua empresa usando as informações tiradas de suas

pesquisas.

Quinto P - Promoção, o investimento em mídias sociais pode ser um

grande diferencial da empresa do XXI, as conhecidas redes sociais como

Facebook e Linkedin, Ads ou o Google Adwords são algumas maneiras de se

destacar no marketing digital, o intuito é trazer o cliente de uma forma passiva

fazendo ele se interessar primeiro pelo o que você fala e depois levá-lo ao que

você vende.

Sexto P - Propagação, essa parte quem tem todo o destaque são as

redes sociais elas que iram propagar todo conhecimento e suas publicações

para milhares de pessoas, por isso que escolher a rede social mais assertiva

para seu produto ou serviço são essenciais.

Sétimo P - Personalização, O marketing digital é um processo circular no

começo é normal ter dúvida sobre achar uma conexão do público alvo junto às

suas publicações então se adaptar e se modificar aos seus consumidores é

extrema importância para o sucesso de um novo negócio.

Oitavo P - Precisão, uma das grandes vantagens do marketing digital é

mensurar seus movimentos, podendo ter uma análise de quem entrou em suas

redes sociais, ou que interagiram com elas qual o produto mais procurado da

sua empresa assim você consegue cada vez mais fazer um conteúdo com

maior retorno, essas análises devem ser feitas com muita frequência para um

aperfeiçoamento de suas ações.

5.3 Marketing digital nas redes sociais

Neste tópico iremos falar sobre as principais redes sociais e como o
marketing funciona em cada delas.
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5.3.1 WhatsApp

A Plataforma do WhatsApp pode ser utilizada como uma excelente

ferramenta de marketing, para alavancar as vendas das empresas, sabendo

trabalhar da maneira correta, definindo um planejamento detalhado.

No Brasil atualmente já são mais de 200 milhões de celulares

conectados e 70% destas pessoas fazem o uso diário do aplicativo, ou seja,

tem um grande potencial, se tornando uma ótima oportunidade de negócio.

A interação com o público faz parte do processo, sendo assim, os

clientes devem ser sempre atualizados e informados de promoções e

novidades, criando assim de certa forma um vínculo com os clientes

(CARVALHO, 2016).

5.3.2 Instagram

De acordo com Drubscky (2019), o Instagram já conta com cerca de 800

milhões de usuários de todo o mundo. Os brasileiros ocupam a terceira posição

de usuários da rede.

A rede social comprada por Mark Zuckerberg em 2012 é considerada a

mais popular entre os brasileiros, com 50 milhões usuários ativos mensais.

Desde a sua criação, em 2010, até hoje, as pessoas estão interessadas em

consumir conteúdos visuais relevantes, o que incentivou o surgimento da ideia

de monetizar as publicações do Instagram. E assim nasceram os anúncios

patrocinados e os “influenciadores”. (ON MARKETING DIGITAL,2018)

Ainda segundo Drubscky (2019), um relatório feito pela empresa Fast

Company mostrou que o engajamento das pessoas no Instagram é 15 vezes

maior do que no Facebook, mostrando como o investimento nesta rede social

pode ser muito eficaz no objetivo de criar uma comunidade em torno de sua

marca.
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É possível ter um perfil comercial no Instagram e ganhar dinheiro

gerando conversões de vendas. Porém, a dificuldade maior é humanizar as

marcas, já que as pessoas anseiam por relacionamento. Então, o importante é

entender o seu público-alvo. (ON MARKETING DIGITAL, 2018).

Após o estudo minucioso da sua segmentação e do comportamento

diário e de compra dos seus seguidores, o crescimento orgânico vem a partir

do engajamento, que vai muito além do número de seguidores ou de likes

recebidos. Conteúdo interativo e de qualidade são chaves para atingir o seu

objetivo. (ON MARKETING DIGITAL, 2018).

Em suma, o Instagram oferece muitas ferramentas diferentes para

serem utilizadas com objetivos próprios de cada empreendedor. Além disso, os

dispositivos do App não param de ser atualizados. Ou seja, ao analisar e

compreender as funcionalidades dessa rede social que atende tão bem aos

apelos visuais e relacionais do internauta pode ser um ótimo caminho para

fortalecer uma marca, inserir produtos e conteúdos em circulação e conquistar

o público-alvo. (ON MARKETING DIGITAL, 2018).

5.3.3 Facebook

A autora Porto (2014) acredita que o Facebook é um dos principais

meios de comunicação do século XIX, e não iria ser diferente para o marketing,

com mais de bilhões de usuários no mundo, o Facebook traz inúmeras

maneiras de empreendimento com ele, desde pequenas empresas a empresas

grandes já bem estabelecidas no mercado, a segmentação com ele faz auxiliar

as duas pontas do mercado, além disto, podemos contar com a flexibilidade no

que diz respeito ao orçamento que deseja trabalhar, empresas multinacionais

podem fazer grandes campanhas com Facebook, mas quem tem um

orçamento mais reduzido também se utiliza da ferramenta ao seu favor. No

quesito capacitação e investimento é necessário dedicar tempo para adquirir

informações a aprender sobre a curva de aprendizagem, para quem ainda tem

condições financeiras tem a possibilidade de inúmeros cursos para usar 100%
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da capacidade do Facebook. A possibilidade de se contratar um profissional

apenas para lidar com suas redes sociais é uma questão a ser considerada

para que assim você consiga responder as perguntas de seus clientes, postar e

responder posts referente às suas mídias sociais. Os principais pontos para

adquirir o Facebook ao seu negócio são: descrever os objetivos principais da

empresa, como vai usar da ferramenta para concluir seus objetivos, estratégias

junto a mídia social, selecionar indicadores de rendimento, principais métricas e

desafios que provavelmente encontre no caminho. O Facebook é um aliado

nos negócios e necessita de pouco orçamento e de tempo para aprender e

usar suas ferramentas assim conseguindo cada vez mais alavancar seus

negócios.

5.3.4 Google

A ferramenta Google é extremamente completa e cheia de benefícios

para quem utiliza, promovendo visibilidade e coleta de informações. Empresas

têm procurado dar ênfase nesse produto presente nas mídias sociais,

almejando maior engajamento de seus recursos, visibilidade de sua marca e

serviços e aumento de sua clientela.

As soluções do Google costumam destacar-se por vários motivos, visto

ser o maior mecanismo de buscas da internet, dominando quase 90% de todas

as pesquisas de palavras-chave feitas em todo o mundo.

Existem vários formatos de divulgação comercial de uma empresa no

Google, como demonstrativo o Google Meu Negócio ou Google My Business

que são ferramentas ideais para registrar todas as informações comerciais no

Google, criando um site para a empresa e inserindo o endereço do negócio no

Google Maps, dessa forma a divulgação dessas informações serão

imprescindíveis para quem preza por uma boa visibilidade no mercado, além

da consolidação da marca.

Nessa alta do marketing digital em que estamos vivendo, quando o

assunto é divulgação, a primeira coisa que pensamos é internet, sendo assim,
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o marketing online ou digital, é a forma de resumir todos os esforços do

marketing no ambiente online, pois é o meio mais fácil de alcançar potenciais

clientes em um único ambiente, pois ao utilizar canais digitais as empresas

oferecem soluções para as principais necessidades dos seus clientes e

potenciais clientes. (VHSYS BLOG, 2019).

5.4 Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo pode ser uma ótima estratégia para promover

a marca com o objetivo de detectar problemas e trazer possíveis soluções.

Com isso a rede de clientes acaba aumentando, por meio da criação de

conteúdos de qualidade, gerando uma imagem positiva da marca.

Sabemos que focar nas vendas é essencial, mas é de grande importante

elaborar conteúdos que sejam claros, objetivos e que demonstrem quais os

principais benefícios do produto, esclarecendo todas as dúvidas dos clientes.

Após um possível investimento no marketing de conteúdo, são criados

conteúdos mais relevantes para o público, fazendo com que os resultados

apareçam e o cliente fica satisfeito, pois as necessidades dos clientes são

atendidas, causando no cliente uma boa impressão da marca que

consequentemente passa a recomendar para outras pessoas os produtos e

serviços da empresa de confiança (BLOG ROCK CONTENT, 2019).

5.5 Endomarketing

Atualmente tem se tornado cada vez mais evidente a necessidade e a

importância de se trabalhar o endomarketing dentro da empresa, pois essa

ferramenta melhora a qualidade da comunicação interna, que

consequentemente motiva os funcionários, refletindo assim no

desenvolvimento de suas atribuições, garantindo um melhor resultado final

para o seu negócio, Tavares (2010).
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Os colaboradores da organização são peças-chave para sucesso da

empresa, são considerados parceiros para o seu crescimento e não

simplesmente batedores de cartão. Cabe à organização educá-los, motivá-los,

treiná-los e liderá-los. A organização bem-sucedida é aquela que proporciona

aos colaboradores um ambiente de trabalho acolhedor e agradável

(CHIAVENATO; MATOS, 2009).

Alves (2002) conclui em seu artigo que o endomarketing reforça a

imagem da empresa que começa pelos funcionários e não pelos clientes

externos. Funcionários satisfeitos, motivados, envolvidos terão desempenho

melhor frente a seus clientes externos, atingindo assim a excelência no

marketing de relacionamento.

6. DIAGNÓSTICO

6.1 Características da Empresa

Desde o começo do ano de 2019 a empresa vem conseguindo

desenvolver cada vez melhor suas atividades para melhor atender seus

clientes, mês a mês superando as expectativas. A empresa Japaburguer virou

praticamente um ponto de referência para os universitários da Instituição Fatec,

localizada em frente à hamburgueria. Diariamente muitos estudantes

frequentam a hamburgueria para lanchar e como entretenimento também, além

de várias famílias da região. A ideologia do responsável da Japaburguer é

sempre colocar-se no lugar do cliente, obter feedbacks, visando sempre

melhorias.

A empresa tem uma boa estrutura, capacitada para em média 80

pessoas se alimentarem no mesmo período. Tem um cardápio muito atrativo

com ótimas opções de lanches e bebidas, uma receita única de família de

suculentos hambúrgueres artesanais. A empresa é situada em uma localização

privilegiada no bairro.
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6.2 Missão visão e valores

A seguir são apresentados a missão a visão e os valores da

Japaburguer.

6.2.1 Missão da Japaburguer

Oferecer produtos de qualidade no ramo alimentício proporcionando

satisfação aos consumidores, se inovando a cada dia e buscando crescer

sempre em harmonia com os clientes e o meio ambiente.

6.2.2 Visão da Japaburguer

Tornar-se referência na área da gastronomia brasileira, focando na

qualidade de atendimento e dos produtos.

6.2.3 Valores da Japaburguer

Execução, controle e planejamento, ter responsabilidade nas tarefas a

serem cumpridas.

Ética, satisfação dos consumidores, harmonia dos funcionários com

consumidores e qualidade no que fazemos.

A empresa está localizada em Curitiba no bairro Portão, rua itacolomi,

441, a hamburgueria fica em frente à faculdade Fatec onde está presente

grande parte de seus clientes.
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Atualmente a empresa conta com o proprietário no caixa, 1 chapeiro e 1

pessoa no atendimento das mesas.

FIGURA 3 - FACHADA JAPABURGUER

Fonte: Google Maps, 2020.

6.3 Análise Swot Japaburguer

A matriz SWOT é uma sigla do idioma inglês, sua tradução em

português é: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades

(Opportunities) e Ameaças (Threats), sabe-se que a técnica foi fundada por

Kenneth Andrews e Roland Christensen, com o objetivo de aprimorar o

planejamento estratégico empresarial (FEIL; HEINRICHS, 2012).

Para Boone & Kurtz (1998) a análise de SWOT é uma ferramenta

importante no planejamento estratégico, pois auxilia os planejadores a levantar

os pontos fortes e fracos do ambiente interno da organização além de levantar

as ameaças e oportunidades externas, configurando assim, possibilidade para

o gestor da empresa potencializar seus pontos fortes, eliminar seus pontos

fracos, aproveitar da melhor maneira suas oportunidades e evitar suas

ameaças.

Segundo Martins (2006), a matriz SWOT é uma das práticas mais

comuns nas organizações, visando trazer ao profissional da empresa uma

melhor visão de negócios, afinal de contas, o cenário interno e externo onde a

empresa atua está sempre mudando.
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A análise de SWOT é vital para uma organização, pois é por meio dela

que a empresa obtém uma visão clara e objetiva sobre quais são suas forças e

fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e ameaças no ambiente

externo, dessa forma os gerentes conseguem elaborar estratégias para obter

vantagem competitiva e melhorar o desempenho organizacional (SALMONT et.

al 2011).

A análise de SWOT divide-se em ambiente interno e externo. O

ambiente interno refere-se basicamente a própria organização e conta com as

forças e fraquezas da empresa. Já o ambiente externo refere-se a questões

que estão além do controle da organização, como as ameaças e as

oportunidades, forças e fraquezas são avaliadas a partir do momento atual da

organização (RIBEIRO 2015).

Abaixo ilustramos a matriz de análise SWOT da empresa Japaburguer

com base nas informações adquiridas pela própria empresa, foi citado em cada

tópico pré-requisitos que fazem com que a empresa apresente um diferencial,

em contrapartida pontos que definem suas necessidades de melhoria para que

haja maior engajamento da empresa e retorno esperado.

FIGURA 4 - ANÁLISE SWOT DA EMPRESA JAPABURGUER

Fonte: Equipe de consultoria, 27/05/2020, com base nas informações adquiridas pela

empresa Japaburguer.

6.4 Avaliação de Mercado

No gráfico abaixo conseguimos identificar a avaliação feita dos

seguidores e publicações do Japaburguer junto aos seus maiores concorrentes

nas redes sociais Drive in burger e o Comodoro burguer, com essa análise foi

possível identificar uma grande diferença entre os três. No que se refere a

seguidores, quem domina é o Comodoro, com 26.600 mil seguidores. Esses

números tão altos podem se levar em conta devido a quantidades de franquias
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que o mesmo tem. No que tange às publicações, quem está no topo é o Drive

in Burguer com 1.074 publicações, e tem uma programação semanal. Nesse

ponto podemos ver uma clara desvantagem para Japaburguer com apenas 238

seguidores e 22 publicações.

GRÁFICO 1 - MÍDIAS INSTAGRAM

Fonte: Drive in burguer (2020b), Comodoro (2020b) e Japaburguer (2020b).

Já neste próximo gráfico, analisamos o facebook da Japaburguer

comparando com suas concorrentes diretas. Neste gráfico analisamos curtidas,

seguidores e checked in, o vencedor em seguidores e de curtidas é Comodoro,

enquanto a empresa que tem maior número de check in é o Drive in Burguer

com 99.032. Isso mostra que Japaburguer está bem abaixo em todos os

quesitos das redes sociais com checked in 0, curtidas 181 e seus seguidores

na rede social chegam a 182.
GRÁFICO 2 - MÍDIAS FACEBOOK

Fonte: Drive in burguer (2020), Comodoro (2020) e Japaburguer (2020).

6.4.1 Avaliação de portfólio da empresa Japaburguer

Para a avaliação do portfólio da hamburgueria Japaburguer foi utilizado

o cardápio fornecido pelo proprietário.

Hambúrguer clássico salada, seria o pão com hambúrguer artesanal

com queijo e salada, este é o hambúrguer mais em conta e também o mais

simples da empresa no valor de R$ 16,00.

Hambúrguer cheddar Bacon, com pão, hambúrguer artesanal, queijo

cheddar, cebola caramelizada e maionese, este é o produto de maior

lucratividade da empresa com o valor de R$ 18,00.

Explosão de cheddar, com pão, hambúrguer artesanal, queijo cheddar

cremoso, cebola caramelizada e maionese, com o valor de R$ 18,00.
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FIGURA 5 - CARDÁPIO DO JAPABURGUER

Fonte: Japaburguer, 2020.

6.5 Pesquisa Quantitativa com os Clientes Ativos

Nessa pesquisa abordamos o principal motivo na decisão de compra,

as opiniões foram bastante diversificadas, em primeiro lugar ficaram o

atendimento diferenciado e o preço do produto. Várias opiniões apontam que a

qualidade no atendimento e os preços acessíveis são motivos que fazem a

hamburgueria ser preferência para eles, nos chamou atenção também o fato da

maioria estar disposta a conhecer a hamburgueria pois se torna mais uma

oportunidade para a organização.

A maioria dos clientes acha que no ambiente da hamburgueria as

pessoas que mais frequentam são os grupos em amigos para um meio de

entretenimento, ou seja, a hamburgueria tem uma grande vantagem, pois é

localizada em frente uma faculdade. Por fim conseguimos obter dados muito

importantes para consultoria nos quais nos mostram que muitas pessoas

gostariam de receber novidades e promoções via WhatsApp, a maioria está

conectada e relatam que manter as plataformas Facebook e Instagram

atualizadas faz muita a diferença, pois muitas vezes querem estar por dentro

das novidades e promoções, gerando grande peso na hora de decisão de onde

comprar. Informações essas essências já que a empresa no momento ainda

não aproveita dessas ferramentas que podem agregar e muito no faturamento

e crescimento da empresa.
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6.5.1 Pesquisa Qualitativa com os Clientes Ativos

A primeira pergunta abordava a questão da pessoa já ter

experimentado o hambúrguer artesanal, onde a maioria respondeu que sim.

Em seguida foi abordada a questão da preferência pelo hambúrguer artesanal

ou industrializado, onde novamente a maioria diz que prefere o artesanal por

ser mais saboroso e mais saudável.

Também foi abordado a possibilidade dos que não eram clientes

conhecer a hamburgueria e praticamente todos estão dispostos a visitar a

Japaburguer para uma nova experiência. Ao questioná-los sobre o que mais

pesava na hora frequentar um novo lugar, o preço do produto prevaleceu na

hora da decisão e como segunda opção o ambiente agradável também é

essencial.

Já na pergunta sobre o que não poderia faltar em uma hamburgueria,

metade das pessoas respondeu que uma boa estrutura e conforto são

indispensáveis e fazem muita diferença. Abordamos a questão da possibilidade

de melhorias na hamburgueria e a maioria dos atuais clientes apontou que é

necessário ser analisada a questão das promoções, mas também reformular o

cardápio da empresa.

A maior parte prefere comer no local, poucos preferem pedir pelo ifood,

mas a maioria afirma que comprariam os produtos da Japaburguer pelo

delivery para comer no conforto de suas casas. Uma grande parte gostaria de

receber novidades e promoções via WhatsApp, já que a empresa ainda não

usa dessa ferramenta.

Quando foram questionados se era importante ou não, manter

atualizadas as páginas do Facebook e Instagram com novidades e promoções,

a maioria das as pessoas responderam que adorariam ter informações sobre

novidades e promoções nessas plataforma pois faz a diferença e tira muitas

dúvidas focando principalmente no Instagram, pois é a plataforma do momento
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que cresce cada vez mais seria uma ótima oportunidade para o

estabelecimento.

7 HISTÓRIA DO FAST FOOD E MERCADO

7.1 História

De origem inglesa, a expressão fast-food, comida rápida, é considerada

uma modalidade alimentar, que possui como características a agilidade no

preparo e no consumo, a partir da padronização e mecanização dos sistemas.

Mesmo sendo associado aos alimentos norte-americanos, os fast-foods

já estavam presentes na sociedade da Roma Antiga, quando os habitantes das

chamadas “insulae”, pequenos apartamentos que não possuíam cozinhas,

dependiam do consumo de alimentos preparados e vendidos por ambulantes

nas ruas. Desde o final do século XX, com a agitação da sociedade moderna, o

fast-food passou a ser associado a cultura dos Estados Unidos, com a

abertura, em 1919, do restaurante A&W, na Califórnia, com essas

características. (SUPERINTERESSANTE 2019).

As pessoas se locomovem num vai-e-vem constante à procura de bens

e serviços. O consumo manipula o cotidiano das pessoas impondo um

processo de “mundialização do gosto”, na alimentação o fast-food impõe ritmo,

tempo e espaço reservado à alimentação em sintonia com as novas exigências

da sociedade, assim, o fast-food é produto e condição de um novo cotidiano. O

ato de comer ganha funcionalidade e mobilidade, deixando de lado os antigos

costumes alimentares nacionais.

O Fast-food é um novo hábito do brasileiro das grandes cidades e

aparece nas cidades menores como lazer e sinônimo de participação no

mundo global e moderno.

A formatação do negócio do fast-food é o segredo da capacidade de

desenvolver novos produtos e serviços, aperfeiçoar os procedimentos de
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padronização e tornar-se competitivo. A marca deve permanecer forte, sem

envelhecer. A capacidade de gerar o novo é inerente ao sistema e a escolha

deixa de ser prerrogativa do consumidor: O que existe é uma criação constante

de novas necessidades.

Em meados do ano 2000 nos EUA, os pequenos estabelecimentos que

vendiam hamburguer eram simples e os clientes iam até o balcão, faziam o

pedido e se alimentavam ali mesmo. Os funcionários executavam multi

funções, desde preparar os hambúrgueres até registrar os pedidos. Já nos

anos 30, com um conceito bem diferente surgiram os Drive-ins, grande

estacionamento com áreas menores de serviço, matando a fome de muitos

clientes motoristas com muita rapidez e agilidade (SUPER INTERESSANTE

2019).

Fato é que os fast-foods modificaram a forma de consumir alimentos

fora de cara, por oferecerem um serviço rápido, de fácil consumo e com preço

compatível. O mercado é bom também para aqueles que desejam investir na

área, já que está em expansão no Brasil.

O fast-food tem que vender acima de tudo, velocidade num lugar

impessoal e quase sem memória. Todo know how do produto, desde a

fabricação até a comercialização estão controlados e formatados num “pacote”.

É uma espécie de monopólio administrativo que pode ir até à posse do ponto

de venda.

Em 1952 o Brasil foi um dos pioneiros, o americano Robert Falkenburg

abria o primeiro bobs em Copacabana no Rio de Janeiro, após surgiu a

novidade no país, o hambúrguer caiu no costume dos brasileiros e a partir daí

vários estabelecimentos foram sendo inaugurados em várias regiões do país,

no estilo americano produzindo burguer, fritas, milk shakes etc…

O hambúrguer teve origem na Alemanha, na cidade de Hamburgo, sendo

degustado cru. Apareceu nas mesas de um restaurante em Washington em

1889, invadiu os Estados Unidos (a partir da década de 20) de tal forma que

não se pensa no estilo de vida norte-americano sem ele. Chegou ao Brasil nos

anos 50 e ficou conhecido depois que a primeira rede de “fast food” começou a

produzi-lo em larga escala (ALVES, 1999).
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A empresa Japaburguer surgiu no ano de 2019 com a iniciativa do

proprietário JOMILSON COSTA IWABUCHI, que estava já há um tempo

pensando em empreender no ramo de alimentação e viu uma oportunidade de

abrir sua hamburgueria em frente à uma Faculdade. A ideia deu muito certo,

diariamente pelo menos 150 clientes, a maioria universitários, frequentam a

hamburgueria para se deliciar com os diversos hambúrgueres artesanais,

tomar chope e colocar o papo em dia.

Com a ascensão desse segmento, a empresa Japaburguer busca o

aumento de sua visibilidade, fortalecimento de sua marca no mercado e

formação de sua própria carteira de clientes, o marketing digital vem como

base para esse feito.

7.2 Mercado

Existem registros datados do século XII e XIII, que mostram que os

nômades lá na Europa já possuíam o hábito de moer carnes e amassadas para

se alimentar. Segundo registros, o hambúrguer como conhecemos hoje, foi

criado por um garoto de 15 anos em 1885, chamado Charlie Seymour. O

adolescente moldava a carne em formato circular para caber dentro dos pães e

poder ser consumido mais rapidamente. Os empreendedores da época

enxergaram nesta nova iguaria um grande potencial, e a primeira cadeia de

lanchonetes especializada em hambúrgueres surgiu em 1921 nos Estados

Unidos e se chamava White Castle, ainda não era um fast food, esse conceito

só se popularizou 16 anos mais tarde quando os irmãos Dick e Maurice Mc

Donalds inauguraram um pequeno drive-in na Califórnia, focada na produção

de lanches rápidos para clientes apressados (MERCADO E CONSUMO, 2019).

O Hambúrguer só se popularizou no mundo todo a partir dos anos 50, e

desde então, inúmeros ingredientes foram acrescentados e retirados em

diversas receitas, hoje cada cantinho do planeta tem um hambúrguer bem

característico para chamar de seu e há até data para comemorar “O dia do

hambúrguer” sendo dia 28 de maio.



48

O mercado de hamburguerias nos últimos anos encontra-se cada vez

mais em alta. No ramo de franquias em 2017, o segmento movimentou R$ 650

milhões, 26% a mais que no ano anterior, segundo especialistas área do

mercado só tende a crescer pois as pessoas tinham se acostumado com os

fast foods e foram surgindo as hamburguerias com ótimos hamburgueres

artesanais , a maioria com qualidade muito superior aos industrializados, isso

parecia ser só mais uma novidade mas os números apontam que essa

novidade vai ficar por muito tempo , desde que se inovem em todos os

sentidos(EXTRA,2018).

Presentes no país desde a década de 1950, essas lojas sofreram

diversos tipos de variação, indo desde os fast-foods até as lojas de bairro. Para

se reinventar, muitos empreendedores estão apostando na segmentação para

oferecer um produto diferenciado e com maior valor agregado. No último ano, o

hambúrguer ganhou aspecto mais gourmet, com a inclusão de ingredientes

requintados como trufas, diferentes tipos de pães, queijos e molhos especiais,

além do preparo da proteína, que passou a contar com cortes de raças de

bovinos que produzem carne com qualidade superior.

Essa mudança que vem ocorrendo é uma visão de expansão do

empreendedor para que haja um diferencial sobre a concorrência por questão

de sobrevivência, visando atratividade junto aos clientes. Muitos empresários

do ramo estão reinventando, incrementando esse alimento a outros diversos, a

fim de ofertar ao cliente algo elaborado e imponente, transformando o velho e

tradicional sanduíche em um prato diferenciado e mais saboroso, fazendo

junção à saudabilidade, pois nos dias atuais muitas pessoas se alimentam fora

de casa, buscam algo saboroso e de maior teor no que diz respeito ao

saudável.

Para alcançar o crescimento e atrair os consumidores, o pensamento

estratégico precisa ir além do cardápio e envolver a localização da loja. Além

de ofertar um produto de qualidade, diferenciado e de valor que condizente, é

necessário que haja divulgação e visibilidade do negócio, o marketing digital

nesse meio tem sido fundamental para que isso ocorra, promovendo
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crescimento e surgimento de estratégias diferenciadas para que a

alavancagem nesse segmento não estagne.

7.3 Políticas e procedimentos da empresa

Quando os visitantes das redes sociais do Facebook e Instagram

comentam, são coletados os dados dos formulários, além dos dados de

navegador para que facilite a identificação de um possível spam. Também pode

ser solicitado que a empresa remova qualquer dado pessoal que mantemos.

Os procedimentos são executados da melhor maneira possível para que

o ambiente esteja sempre organizado, limpo e os produtos estejam com

qualidade, para que os clientes se sintam seguros e confortáveis no local.

Diariamente o local passa por uma limpeza em geral, cozinha,

banheiros, espaço de alimentação e área de atendimento.

A empresa trabalha com ótimos fornecedores, produtos sempre frescos

e de qualidade. O procedimento de compra dos produtos funciona da seguinte

maneira:

● O excelente atendimento com todos os clientes é prioridade, o cliente

pode ser atendido no balcão ou sentado, com opções para todos os

gostos. Se o cliente preferir, pode se alimentar no local ou levar o seu

pedido e pagar quando estiver fechando a conta, na hora de ir embora.

7.4 Problemas e Gargalos

Após algumas entrevistas com o proprietário da empresa Japaburguer,

obtemos importantes informações e detectamos alguns problemas e falhas

graves, como por exemplo:
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FALTA DE BANCO DE DADOS DE CLIENTES - A empresa não possui um

banco de dados dos clientes no sistema e não mantém contato com os clientes

para que fiquem por dentro das novidades e promoções da empresa;

DESATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS - As redes sociais da empresa

como a famosa plataforma do Instagram e Facebook estão desatualizadas e

com pouco conteúdo de qualidade, um meio social onde a empresa pode ter

muito potencial se administrada corretamente;

DEPENDÊNCIA DE UM PÚBLICO MUITO ESPECÍFICO - Grande parte do

faturamento da empresa é de clientes da faculdade, localizada na frente da

hamburgueria. Se a instituição se encontra fechada o impacto negativo quanto

ao faturamento acaba sendo alto;

CADASTRO EM PLATAFORMAS DE DELIVERY - A empresa não enxerga a

plataforma do Ifood e outras do meio como uma vantagem;

CARDÁPIO DESATUALIZADO - O cardápio está desatualizado, sem

novidades, sendo necessário que haja inovação;

FALTA DE FUNCIONÁRIOS - O aumento no quadro de funcionários será de

grande importância para auxiliar na concordância de todas as propostas, pois

apenas com os atuais a proposta se tornaria inviável;

Existe um enorme potencial para aumentar o faturamento da empresa

com os clientes já existentes e um grande potencial também para a conquista

de novos clientes.

7.5 Análise de riscos

FALTA DE BANCO DE DADOS DE CLIENTES: Quando a empresa não tem

um banco de dados de todos os clientes que já adquiriram os produtos da

empresa, perde a oportunidade de manter um relacionamento e fidelizar os
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seus clientes, é uma ótima ferramenta para auxiliar no faturamento e

conquistar novos clientes, principalmente em um período de pandemia como o

que estamos vivenciando.

DESATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS: Outro ponto crucial são as redes

sociais que são uma febre em todo lugar, é errôneo manter a página da

organização atualizada, faltando informações, visto ser uma forma de interagir

com os clientes com promoções, novidades e até mesmo para que haja

feedbacks para possíveis melhorias.

DEPENDÊNCIA DE UM PÚBLICO MUITO ESPECÍFICO: Os universitários da

faculdade Fatec são clientes fiéis, mas a empresa Japaburguer corre sérios

riscos e não pode depender somente desse público para que o financeiro não

seja tão afetado nos períodos que a instituição esteja fechada, de férias ou por

outros motivos, por isso é de grande importância conquistar novos clientes da

região.

CADASTRO EM PLATAFORMAS DE DELIVERY: As pessoas estão cada vez

mais conectadas e o ramo alimentício está cada vez mais se digitalizando, por

esse motivo é essencial elaborar estratégias para que a empresa esteja nas

plataformas delivery com preços acessíveis comparados a concorrência, além

da grande visibilidade da marca.

CARDÁPIO DESATUALIZADO: Quando a empresa não se atualiza e não

oferece novidades, corre o risco de não fidelizar e perder clientes.

FALTA DE FUNCIONÁRIOS: Caso o proprietário aceita as recomendações de

melhorias para que aumente as vendas, consequentemente será necessário a

contratação de mais funcionários, caso contrário a empresa corre o risco de

não conseguir atender a demanda.

7.6 Análise e seleção de alternativas
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FALTA DE BANCO DE DADOS DE CLIENTES: Após a reabertura da

empresa, fazer o cadastro de todos os clientes que adquirirem os produtos da

Japaburguer (nome, endereço, e-mail e telefone de contato) obtendo assim um

banco de dados dos clientes, podendo haver a comunicação futuramente via

WhatsApp, gerando assim um relacionamento, uma possível fidelização e um

ótimo retorno.

DESATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS: Manter as redes sociais da

empresa sempre atualizadas com todas as informações necessárias, com

conteúdo de qualidade, novidades, promoções, sorteios, brindes e possíveis

interações com os clientes.

DEPENDÊNCIA DE UM PÚBLICO MUITO ESPECÍFICO: Conquistar pessoas

que são da região e ainda não conhecem a empresa, investir em panfletagens,

anúncios, promoção diariamente.

CADASTRO EM PLATAFORMAS DE DELIVERY: Rever a ideia de pedidos via

Ifood e montar uma boa estratégia com combos e promoções com preços

acessíveis, pois é uma plataforma que está em alta, oferece muita visibilidade

para a marca e é uma ótima oportunidade de aumentar o faturamento da

empresa.

CARDÁPIO DESATUALIZADO: É necessário acompanhar as tendências e

atualizar o cardápio de acordo com as necessidades dos clientes.

FALTA DE FUNCIONÁRIOS: Analisar a demanda e o nível de necessidade de

novos funcionários e fazer as devidas contratações para que possa atender a

todos sem complicações nos setores.

8 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

No dia 20/03 foi realizada uma reunião com um dos sócios proprietários

junto dos integrantes do projeto, com o objetivo de apresentar as propostas de

melhorias que o grupo conseguiu observar de imediato baseadas na entrevista
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com o mesmo e no que foi visualizado na primeira visita à organização. Foi

abordado sobre a importância dessas melhorias e soluções dos problemas

visando um futuro muito melhor para a empresa.

8.1 Ações de melhorias para Japaburguer

Nossa consultoria estabeleceu 4 propostas principais, a falta do banco

de dados na empresa, desatualização das redes sociais, a dependência de um

público específico, e o cadastro em plataformas delivery. Propostas estas, com

a intenção de solucionar os problemas e gargalos da empresa para que a

Japaburguer possa novamente estar presente como referência no ramo de

alimentação e por fim estar atendendo no nível de seus melhores concorrentes.

As seguintes propostas de melhorias são:

8.1.1 Falta do banco de dados

Um banco de dados nada mais é do que um local de armazenamento de

informações. Atualmente num mundo cada vez mais digitalizado, o controle e a

gestão dessas informações podem ser os diferenciais para conseguir sucesso

no mercado. A aplicação prática é muito simples e é de suma importância que

esteja presente no cotidiano da empresa, sendo um facilitador quanto à

localização de nomes, documentos, pagamentos, endereços, clientes,

proporcionando maior agilidade e possibilidades quanto à oferta de produtos e

serviços aos clientes ativos e impulsionando o aumento da carteira de clientes.

Em decorrência disso, hoje em dia, possuir, compreender e administrar com um

banco de dados é decisivo na hora de se destacar no mercado.

8.1.2 Desatualização das redes sociais

Nos dias de hoje, algumas agências realizam a gestão de redes sociais

e ou assessoria, a rede social do momento, porém redes sociais atualizadas

passam uma boa impressão.
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Muitos clientes utilizam as redes sociais para fazer uma pesquisa sobre

um profissional ou uma empresa antes de fechar uma negociação. Além de

olhar as publicações, os clientes costumam ver as avaliações e opiniões

deixadas nas páginas. A Gestão de redes sociais visa manter sua rede com

publicações atualizadas e passar uma ótima impressão, pois mostra que a

empresa se preocupa com o público, gosta de interagir, oferece conteúdo de

qualidade para seus clientes e está preocupada em manter um canal que serve

para atendimento, avaliações e feedbacks.

8.1.3 Dependência de um público específico

Com a pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento social, e a

dependência dos clientes da faculdade Fatec localizada na frente da

hamburgueria, a Japaburguer se viu obrigado a fechar as portas. Uma vez que

estamos presenciando alguns dos efeitos da crise, como demissões e a baixa

demanda. Esse temor do futuro, que em menor ou maior grau tem afetado a

população, faz com que muitos reduzam seus hábitos de consumo e gastos.

Agora com a impossibilidade de se trabalhar apenas com os clientes atuais,

uma vez que a demanda caiu drasticamente deste público específico que são

os alunos da faculdade, não é o suficiente para manter a hamburgueria

funcionando.

8.1.4 Cadastro em plataformas delivery

As plataformas delivery foi um dos ramos com maior crescimento com a

vinda da pandemia do COVID, as pessoas não podendo sair de casa, a maior

arma das empresas foi apelar para o delivery, podemos citar as principais ifood,

Rappi e Uber eats. O crescimento deste ramo já vem subindo desde o ano

2019, o Rappi, por exemplo, teve um crescimento 30% apenas nos 2 dois

primeiros meses do ano, e número de downloads das plataformas delivery no
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RankingMyApp, entre os dias 1 de janeiro a 16 de março de 2020 representa

61,7% dos downloads feitos em 2019 inteiro.

Em 2019 ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), já

anunciava que o Brasil movimentava 11 bilhões de reais por ano no mercado

delivery, e os números só vem crescendo.

Vantagens da entrega delivery:

• Baixo custo de adesão: É só escolher a empresa que deseja trabalhar

solicitar adesão, e custo que a empresa terá será praticamente a

comissão das entregas.

• Grande base de usuários: A maioria dos apps já tem sua base de dados

com clientes cadastrados, portanto com o app, o cliente vai até você.

• Aquisição de novos clientes: Algumas empresas ficam fechadas a um

nicho de clientes, como exemplo a própria Japaburguer que depende

dos clientes da faculdade, porém com o delivery ele poderia ampliar

muito mais suas possibilidades de clientes.

• Aumento do faturamento: Com maior possibilidade de clientes em

potencial no faturamento;

• Chance de fidelização dos clientes: Com um bom atendimento, nas

próximas compras o cliente sempre vai lembrar-se do último lugar que

pediu.

8.2 Fluxos e interface

A Japaburguer dispõe de fluxos de comunicação horizontal, que ocorre entre

os funcionários da equipe para tratar dos assuntos do dia a dia, e por sua vez

permite que todos os funcionários se sintam inseridos na empresa, não

havendo diferenciações de cargos e rendimentos, visto todos os colaboradores

executarem e desempenharem as mesmas funções. Com a comunicação

horizontal, acredita-se que haverá maior colaboração e união entre os

funcionários, contribuindo para um crescimento mútuo dos colaboradores, além

de melhorar o ambiente de trabalho.
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Para que a corporação funcione, tanto em termos operacionais, quanto

na parte de clima corporativo, a comunicação empresarial é fundamental. É ela

que vai garantir que os colaboradores trabalhem de forma conjunta e alinhada

aos objetivos da empresa, e ainda fazer com que eles se sintam pertencentes a

ela, implicando em aumento de desempenho, inovação constante e criando

defensores da sua marca.

A organização vinha mantendo um faturamento satisfatório há vários

meses, porém devido à pandemia, que vem abalando a situação financeira no

país, gerou forte impacto nas atividades da empresa, que hoje encontra-se

fechada, devido público-alvo tratar-se de universitários da faculdade Fatec,

localizada a frente da empresa. É uma fase de reflexões, onde possíveis

medidas e soluções devem ser colocadas em prática para que a empresa não

sinta muito nos próximos dias e futuramente, pois não há previsão para

retomada à normalização.

8.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS DE PROCEDIMENTOS

8.3.1 Falta de banco de dados
Uma das nossas propostas para o aumento de banco de dados da

empresa seria sugerir, a hamburgueria criar um grupo de WhatsApp, onde a

empresa ganharia o número dos clientes, e os clientes ganham descontos ou

promoções exclusivas. A grande vantagem de ter esse grupo no aplicativo em

questão é fazer o possível para tirar a dependência que hamburgueria tem dos

clientes da faculdade, e assim aumentar a visibilidade da mesma.

8.3.2 Desatualização das redes sociais

Nos dias atuais, é muito importante a grande atenção e foco das

empresas em suas redes sociais, a Japaburguer, tem suas redes sociais muito

desatualizadas, ao contrário de seus principais concorrentes da região, que

contam com postagens semanais, maior número de seguidores. Então para

mudança das redes sociais da hamburgueria sugerimos:

• Contratar uma pessoa apenas para controlar as postagens, storys e

responder os comentários do público.

https://blog.solides.com.br/tudo-sobre-clima-organizacional/
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• Colocar um cronograma de postagem diário ou semanal, com fotos dos

produtos e de promoções e combos.

• Solicitar que as pessoas disponibilizem sua localização no Facebook

para conseguir o Wi-fi grátis.

• Sorteios de hambúrgueres, com regras para as pessoas seguirem suas

redes sociais e marcando amigos.

8.3.3 Dependência de um público específico

Para superar esse problema da dependência de um público específico,

sugerimos a Japaburguer algumas estratégias de marketing, para atrair e

fidelizar novos clientes.

Como manter as redes sociais da empresa sempre atualizadas com

todas as informações necessárias, com conteúdo de qualidade, novidades,

promoções, sorteios, brindes e possíveis interações com os clientes. estar

presente nas redes sociais é fundamental para ser lembrado pelo cliente.

Outra estratégia de marketing Proposta pela a equipe é a dos

programas de fidelização. Se a hamburgueria fizer parte da rotina do cliente,

melhor ainda. Fidelizar clientes frequentes garante um fluxo de vendas estável

e, além disso, cria um grande potencial de atração de novos consumidores.

Sabemos que construir um relacionamento com o público é um projeto de

longo prazo. Outra proposta é investir em anúncios como Facebook Ads e

Google Ads é uma estratégia de curto prazo para ajudar a empresa ganhar um

fôlego nesse momento de crise.

Acreditamos também na plataforma delivery que oferece muita

visibilidade para a marca e é uma ótima oportunidade de aumentar o

faturamento da empresa. Seria viável a criação de um banco de dados dos

clientes, para envios de cardápios e receber pedidos via WhatsApp.
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8.3.4 Cadastro em plataformas delivery

Uma das grandes estratégias que as empresas estão utilizando durante

a pandemia, são as plataformas deliverys. Hoje em dia a Japaburguer não vê

vantagens em usar as plataformas em seu negócio, porém conseguimos

enxergar essas plataformas como fonte positiva, agregando mais público, além

de pessoas longes da região, aumentando também a visualidade e o

faturamento, tirando a necessidade que empresa tem dos alunos da faculdade.

8.4 Análise de risco e viabilidade

É de grande importância a execução de uma análise de riscos e

viabilidade para execução do projeto, com a finalidade de se determinar os

possíveis riscos que poderão ocorrer na sua fase operacional e saná-los para

que os mesmos não aconteçam. Além disso, tem o objetivo de analisar a

possibilidade de a consultoria ser viável, ou seja, obter sucesso no mercado,

bons resultados.

QUADRO 5 - ANÁLISE DE RISCO

DESCRIÇÃO IMPACTO PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

SOLUÇÃO

Falta de
comprometimento da
equipe para a
realização da
consultoria

Alto Médio Será necessário a
equipe ter sinergia,
harmonia, flexibilidade e
ter pontualidade com os
horários, visando um
melhor desenvolvimento
e execução da
consultoria. Marcar
encontros online
semanalmente para que
as demandas ocorram
na data prevista.
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Falta de motivação
para execução das
ações propostas por
parte do proprietário.

Alto Médio Executar com frequência
reuniões para que o
proprietário esteja
sempre por dentro de
todas as propostas e
para que haja sempre o
reforço da importância
das ações para a
empresa dar
continuidade após a
pandemia.

Falta de
comprometimento na
execução do Projeto
por parte do
proprietário

Alto Alto Manter sempre o contato
com o proprietário e
deixar nítido que a
consultoria serve para
auxiliar no aumento da
lucratividade, diminuir
despesas
desnecessárias e
satisfazer as
necessidades dos
clientes.

 

Covid-19 / Pandemia Alto Alto Com as restrições
impostas pelo governo
do estado, houve
dificuldade na execução
das pesquisas. Outro
fator agravante é o
fechamento temporário
da empresa, devido
dependência de um
público específico
(faculdade). Devido as
fatores, posteriormente
será disponibilizado um
manual para prática de
melhorias na empresa.

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Com o desenvolvimento, estes são os riscos do projeto que serão

levados em consideração, a fim de melhorar as expectativas e para que a

consultoria seja executada com sucesso.

8.5 Indicadores de desempenho

Para indicadores de desempenho das propostas sugeridas pela

consultoria, indicamos a Japaburguer utilizar a metodologia Kanban.
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De acordo com Dutra (2016) o método Kanban foi formulado por David

J. Anderson e é uma abordagem ao processo evolutivo e aos sistemas de

mudança em uma organização.

A metodologia Kanban é um exemplo ágil e que pode ser executado

sem dificuldades. Basicamente, consiste em dividir um espaço em três (ou

mais) colunas e criar as seguintes categorias para as tarefas: “Para fazer”, “Em

andamento”, “Finalizadas”.

Com a estrutura criada, as tarefas devem ser distribuídas entre as

colunas, o que pode ser feito com a ajuda de post-its. Quando uma mudar de

status, basta movê-la de coluna, até que todas sejam finalizadas.

O maior benefício é a facilidade de visualização e a integração das

pessoas. Com consciência sobre o que tem sido feito e o que ainda falta, é

possível obter os melhores resultados.

Fizemos um quadro para que a Japaburguer possa utilizar como

monitoramento dos processos e indicadores de desempenho.

QUADRO 6 - PROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Para fazer Em andamento Metas Finalizado
Criar um sistema de banco
de dados dos clientes.

Cadastrar 200 clientes no
banco de dados.

Atualizar as redes sociais,
aumentar o número de
seguidores nas
plataformas.

Atingir 2 mil seguidores
em suas redes sociais.

Aumentar o número de
novos clientes e
fidelização.

Aumentar gradativamente
o número de atendimentos
mensais, começando com
10%.

Cadastro na plataforma
delivery.

Realizar 05 entregas
diárias, através das
plataformas delivery.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

9 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
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O plano de implementação é a fase da execução de estratégias em

conjuntura às sugestões da equipe do projeto integrador, aplicar as ferramentas

faltantes (mídias sociais, aplicativo delivery, fortalecimento e disseminação do

marketing empresarial), buscar a realização dos objetivos e alcance dos

resultados de modo assertivo, dando clareza à visão de futuro da empresa,

conduzindo os colaboradores com o treinamento adequado esse atingimento.

9.1 Etapas executadas

Ordem cronológica com as seguintes etapas a respeito da

implementação de ideias:

9.1.1 Descrição das tarefas

Definir todas as tarefas que serão executadas dentro da empresa,

visando otimizar o tempo em conciliação com o colaborador que irá exercê-la.

9.1.2 Descrição da sequência de atividades

Traçar o cronograma e perfil de cada atividade a ser desempenhada,

englobando prioridades, processos que deverão ser executados inicialmente,

os intermediários e finais, para que haja harmonia quanto a tempo de

inicialização do produto, preparo, entrega e chegada ao cliente final.

9.1.3 Identificação dos recursos necessários para a execução destas atividades

Definir matéria prima, equipamentos, mão de obra, para que a junção

dos fatores proporcione à empresa um produto final de qualidade e

engajamento da empresa.

9.1.4 Orçamento

Premissa importante para que o fluxo do negócio tenha seu giro de

modo favorável, definir prioridades, prezar pela qualidade e buscar os melhores
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preços e negociações com terceiros, visando preço de compra e de venda seja

acessível para ambas às partes.

9.1.5 Aprovação das atividades

Após a listagem das ações, apresentar ao proprietário da empresa para

que haja ciência do mesmo quanto ao plano de implementação e dê seu

parecer quanto à adesão.

9.1.6 Preparação

Colocar em prática os elementos levantados no plano de

implementação.

9.1.7 Análise dos resultados

Coletar feedbacks das ações realizadas e realizar comparativo aos

resultados obtidos.

9.1.8 Ajustes das ações

Promover a revisão do que foi executado e realizar correções se for

necessário.

9.2 Planos de comunicação e treinamento

Realizamos um manual detalhado com o intuito de tornar hábeis as

ações sugeridas pela nossa consultoria, neste manual colocamos as principais

mudanças e as medidas que precisam ser tomadas para que tudo ocorra da

melhor maneira possível. Neste manual tentamos abordar várias sugestões

que a empresa Japaburguer escolher se encaixar melhor no seu orçamento e

na sua maneira de trabalhar. Acreditamos que com esse manual a empresa

conseguirá mais sucesso e faturamento.
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9.3 Plano de contingência

Segundo Fagundes et al (2010), o plano de contingência é peça

fundamental para a segurança e privacidade de uma organização, pois assim

completará o planejamento estratégico desta. Neste são colocados

procedimentos e detalhes a serem seguidos nas tarefas de recuperação do

ambiente de sistemas e negócios, de modo a minimizar o impacto causado por

acidentes improváveis.

De acordo com Castro (2010), todas informações desempenham papéis

importantes na definição e na execução de uma estratégia no plano de

contingência. Com isso elas ainda ajudam na identificação das ameaças e das

oportunidades para que cada empresa crie o cenário para uma resposta

objetiva e mais eficaz no momento de execução. Para Silva et al (2007) um

plano de contingência é umas das respostas para uma emergência, como:

operações de backup e recuperação de ativos atingidos por uma falha ou

desastre. Assim tendo como objetivo o de assegurar a disponibilidade de

recursos de sistema críticos, recuperar um ambiente avariado e promover o

retorno à sua normalidade.

QUADRO 7 - PLANO DE CONTINGÊNCIA

SITUAÇÃO POSSÍVEL PLANO PREVENTIVO
Equipe desorientada e sem capacitação É necessário que os funcionários sejam

treinados com frequência pois o valor investido
em treinamentos para a prevenção de acidentes
de trabalho é muito menor do que os custos
envolvidos em um acidente de trabalho.

Não ter banco de dados de todos os clientes do
estabelecimento.

Implementar o cadastramento de todos os
clientes da empresa contribuindo com a
fidelização não só no pós-vendas, mas também
para embasar seu relacionamento. Isto é, com o
cadastro adequado você pode enviar e-mail,
outros informando sobre as suas promoções.

Falta do marketing digital, perdendo a
oportunidade de alavancar as vendas.

Focar e investir mais no marketing digital
atraindo oportunidades, gerando
relacionamentos e fortalecendo a marca. Fazer
Marketing Digital é promover a sua marca e o
seu produto através de mídias digitais.
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Covid-19 / Pandemia Após decreto condicionando a reabertura do
estabelecimento, orientar clientes e
colaboradores sobre as medidas restritivas para
o funcionamento do local.

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

O plano proposto foi o de otimizar a relação entre os diversos setores da

empresa para que as medidas de proteção sejam bem executadas, tanto do

ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo para atender esse

objetivo foi necessário identificar os principais processos de funcionamento da

empresa, no ramo de seguros, identificar as dificuldades para a prevenção dos

dados no modelo de plano desenvolvido e propor métodos para as principais

dificuldades que foram encontradas na empresa.

10 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise ampla a

respeito dos pontos críticos e necessários para a construção de uma maior

visibilidade da empresa Japaburguer e seu desenvolvimento no mercado. Após

toda a averiguação proposta, identificamos um déficit em relação à sua

divulgação por meio das mídias sociais, sendo esse o nosso objetivo principal

proposto de estudo e aplicação junto à essa empresa, visando sua ascensão.

Dados foram apurados com clientes ativos e inativos, gerando um

relatório para entendimento do problema e seus impactos. Visto que mediante

o comparativo de popularidade aos demais concorrentes, notamos a

significativa fraqueza quanto ao desenvolvimento da empresa, justamente pela

falta de sua divulgação, seja via Facebook, Instagram, WhatsApp e entre as

variadas plataformas do Google e também falta de adesão às plataformas

deliverys, visto sua crescente nesse momento crítico onde o estabelecimento

físico ficou à mercê da pandemia, impossibilitando o recebimento de seus

clientes.
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O questionário elaborado com perguntas abertas nos possibilitou

entender a situação em que a empresa se encontra mediante a clientes e

possíveis clientes, bem como o grau de interesse no conhecimento da empresa

e pontos estratégicos para melhoria do serviço e produto já ofertado.

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento

desse recurso para agilizar as partes que ainda encontram-se estagnadas

dentro da empresa, visando torná-las fáceis de serem feitas, o intuito principal

é buscar amplo campo digitalmente falando, para que pessoas com e sem

muito conhecimento em informática tenham fácil visibilidade da empresa, que

seja um atrativo e que o engajamento ocorra com maior avanço. Dessa forma,

a tendência é que posteriormente ocorra economia em termos financeiros e

temporal, pois se o crescimento dentro das mídias sociais ocorrer, muitos

pedidos serão promovidos através da própria internet, dispensando tempo com

atendimento presencial.

Em suma, o desenvolvimento e utilização dos recursos digitais,

possibilita à empresa Japaburguer uma melhor colocação dentre seus

concorrentes e a atração de novos potenciais clientes, contribuindo também

para a geração de empregos na região, podendo haver novas contratações e

movimentação da economia em seu polo de atuação.

Com o objetivo proposto neste presente trabalho, acreditamos que se

colocado em prática pela empresa Japaburguer, obterá respaldo positivo

quanto a sua imagem no meio das hamburguerias locais, consolidação da

marca, aumento da clientela e consequentemente do faturamento, mas em

virtude da calamidade pública que tem nos afetado mundialmente (Covid-19),

acreditamos que poderá haver certa lentidão nesse processo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



66

ADOLPH, C. Os 8 Ps do Marketing Digital: O guia estratégico de marketing
digital. São Paulo: Novatec, 2011.

ALVES , Fabiana Leticia Pereira. Endomarketing como ferramenta de
estratégia empresarial. XXII Encontro Nac. de Eng. de Produção, 2002,
Curitiba-PR. Disponível em:<
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR75_0651.pdf> Acesso: 02
junho. 2020.

ALVES, J. C.; DIAS, N. T.; MONSORES, G. L. Consultoria empresarial como
ferramenta estratégica de desenvolvimento em pequenas empresas. In:
SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 12., 2015,
Resende. Anais [...]. Resende: AEDB, 2015. p. 1-15.

BLOG EXCELLENT GLOBAL IDIOMAS, 2020, Disponível
em:<https://excellentglobal.com.br/2018/12/16/afinal-de-onde-surgiu-o-fast-food
/> Acesso em: 20 de maio de 2020.

BLOG MMD MUITO MAIS DIGITAL, dicas para utilizar o whatsapp como
ferramenta de marketing ,2016. Disponível
em:<https://muitomaisdigital.com.br/10-dicas-para-utilizar-o-whatsapp-como-fer
ramenta-de-marketing/> Acesso em 30/05/2020.

BLOG PORTAL DA EDUCAÇÃO, por colunista portal - Educação. Disponível
em:<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/surgimento-d
o-fast-food/27799> Acesso em: 25 de maio de 2020.

BLOG ROCK CONTENT, Marketing de Conteúdo 09/05/2019. Disponível em:
<https://rockcontent.com/blog/marketing-de-conteudo/> Acesso em: 21/05/2020

CHIAVENATO, Idalberto; MATOS, Francisco Gomes. Visão e ação estratégica:
os caminhos da competitividade. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009

COBRA, Marcos. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1990.

Comodoroburguer. Curitiba, 24 mai. 2020b. Instagram: comodoro_burguer.
Disponível em: https://www.instagram.com/comodoro_burguer/?hl=pt-br
Acesso em: 28/05/2020.

Comodoroburguer. Curitiba, 24 mai. 2020a. Facebook: comodoro burguer.
Disponível em: https://www.facebook.com/comodoroburguer Acesso em:
28/05/2020.

Dutra,Cecília.: OTIMIZE PROCESSOS COM A METODOLOGIA KANBAN.
siteware. Disponivel
em:<https://www.siteware.com.br/metodologias/metodologia-kanban/> Acesso
em: 22/08/2020.

Drive in Burger. Curitiba, 24 mai. 2020a. Facebook: driveinburger. Disponível
em: https://www.facebook.com/driveinburgercuritiba Acesso em: 28/05/2020.

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR75_0651.pdf
https://rockcontent.com/blog/marketing-de-conteudo/
https://www.instagram.com/comodoro_burguer/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/comodoroburguer
https://www.facebook.com/driveinburgercuritiba


67

Drive in Burger. Curitiba, 24 mai. 2020b. Instagram: drive in burger.
Disponível em: https://www.instagram.com/driveinburger/?hl=pt-br Acesso em:
28/05/2020.

DRUBSCKY,Luiza. Marketing no instagram : O guia para
iniciantes.Rockcontent. Disponivel em:< HYPERLINK
"https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/"https://rockcontent.com/
blog/marketing-no-instagram HYPERLINK
"https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/"/> Acesso em:
30/05/2020.

EXTRA, mercado de hamburgueria se expande e oferece oportunidades
18/09/2018, Disponível em:
<https://extra.globo.com/noticias/economia/mercado-de-hamburguerias-se-exp
ande-oferece-oportunidades-23047824.html> Acesso em: 20/05/2020

FONSECA, João. J. S da. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza:
UEC, 2002.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
1999.

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em
Ciências Sociais. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

GOURMET A DOIS, curiosidades 05/06/2018, Disponível
em:<https://gourmetadois.com/blog/a-origem-do-hamburguer-105.html/>
Acesso em: 25 de maio de 2020.

Japaburguer. Curitiba, 24 mai. 2020a. Facebook: japaburguer. Disponível em:
https://www.facebook.com/japaburguercwd Acesso em: 28/05/2020.

Japaburguer. Curitiba, 24 mai. 2020b. Instagram: japaburguer_cwb.
Disponível em: https://www.instagram.com/japaburguer_cwb/?hl=pt-br Acesso
em: 28/05/2020.

MERCADO E CONSUMO, a expansão vertiginosa das hamburguerias
19/09/2019,
Disponível<https://www.mercadoeconsumo.com.br/2019/09/19/a-expansao-vert
iginosa-das-hamburguerias-e-os-brasileiros-adoram/> Acesso em: 20 de maio
de 2020.

MUNDO DO MARKETING, Por Priscilla Oliveira - 24/08/2015, Disponível
em:<https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/34308/hamb
urguerias-a-febre-vai-alem-da-moda-entenda-por-que.html> Acesso em: 25 de
maio de 2020.

ON MARKETING DIGITAL. O PODER DO INSTAGRAM.[S.I].[2018?]Disponível
em:<https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram
HYPERLINK

https://www.instagram.com/driveinburger/?hl=pt-br
https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/
https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/
https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/
https://rockcontent.com/blog/marketing-no-instagram/
https://extra.globo.com/noticias/economia/mercado-de-hamburguerias-se-expande-oferece-oportunidades-23047824.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/mercado-de-hamburguerias-se-expande-oferece-oportunidades-23047824.html
https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram/
https://www.facebook.com/japaburguercwd
https://www.instagram.com/japaburguer_cwb/?hl=pt-br
https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram/
https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram/


68

"https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram/"/>
Acesso em: 30 maio.2020.

PADOVEZE, Clóvis Luís; TARANTO, Fernando Cesar. Orçamento Empresarial:
Novos Conceitos e técnicas. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

PORTO, C. Facebook Marketing: Tudo que você precisa saber para gerar
negócios na maior rede social do mundo. São Paulo: Novatec, 2014

ROESCHA, Angela da. CHRISTENSEN,Carl. Marketing: teoria e prática no
Brasil.          2 ed.São Paulo:Atlas 1999.

“Rua Itacolomi, Nº 441, Curitiba-PR” (24 mai. 2020). Google Maps. Google.
Consultado em
https://www.google.com/maps/place/R.+Itacolomi,+441+-+Port%C3%A3o,+Curi
tiba+-+PR,+81070-150/@-25.4793841,-49.2965877,3a,86y,200.83h,74.65t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sfahjIMgRJiLnUHLTslKzHQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0
x94dce3428b5aac73:0xccfcbe4c7fc0d14!8m2!3d-25.4795287!4d-49.2964423
Acesso em: 28/05/2020.

SALIM, César Simões; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andrea Cecília; RAMAL,
Silvina Ana. Construindo Plano de negócios. Terceira edição, ed. Campus,
2005.

SCUADRA,2018,Disponível<https://www.scuadra.com.br/blog/marketing-para-f
ood-service-porque-e-tao-importante-e-quais-sao-suas-novas-tendencias/>
Acesso em: 05 de maio de 2020.

SHIMOYAMA,C,ZELA,D. R. Administração de marketing. In: MENDES, Jonas
Tedeu Grassi (Org). Marketing. Curitiba: Unifae/ Gazeta do Povo, 2002 (
Coleção Gestão Empresarial,3).

SUPER INTERESSANTE, uma breve história do hambúrguer 27/05/2019,
Disponível<https://docs.google.com/document/d/1I4MrRUw4AHVSxSCeoAe4P
FtPYFgGDSZhKBk8_lAeQ-A/edit#>  Acesso em : 20/05/2020

TAVARES, Mauricio. Comunicação empresarial e planos de comunicação:
integrando teoria e pratica – 3 ed. – São Paulo: Atlas, 2010.

VHSYS BLOG, por Larissa Medeiros 26/09/2019, Disponivel
em:<https://blog.vhsys.com.br/como-colocar-empresa-no-google/> Acesso em:
05 de maio de 2020.

SEBRAE, sem autor e data, Disponível em:
<https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-e-implement
ar-estrategias-empresariais,b99c634889357510VgnVCM1000004c00210aRCR
D#:~:text=A%20fase%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,real
iza%C3%A7%C3%A3o%20da%20vis%C3%A3o%20de%20futuro.> Acesso
em: 01 de setembro de 2020.

https://www.onmarketing.digital/midias-sociais/o-poder-do-instagram/
https://www.google.com/maps/place/R.+Itacolomi,+441+-+Port%C3%A3o,+Curitiba+-+PR,+81070-150/@-25.4793841,-49.2965877,3a,86y,200.83h,74.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfahjIMgRJiLnUHLTslKzHQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94dce3428b5aac73:0xccfcbe4c7fc0d14!8m2!3d-25.4795287!4d-49.2964423
https://www.google.com/maps/place/R.+Itacolomi,+441+-+Port%C3%A3o,+Curitiba+-+PR,+81070-150/@-25.4793841,-49.2965877,3a,86y,200.83h,74.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfahjIMgRJiLnUHLTslKzHQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94dce3428b5aac73:0xccfcbe4c7fc0d14!8m2!3d-25.4795287!4d-49.2964423
https://www.google.com/maps/place/R.+Itacolomi,+441+-+Port%C3%A3o,+Curitiba+-+PR,+81070-150/@-25.4793841,-49.2965877,3a,86y,200.83h,74.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfahjIMgRJiLnUHLTslKzHQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94dce3428b5aac73:0xccfcbe4c7fc0d14!8m2!3d-25.4795287!4d-49.2964423
https://www.google.com/maps/place/R.+Itacolomi,+441+-+Port%C3%A3o,+Curitiba+-+PR,+81070-150/@-25.4793841,-49.2965877,3a,86y,200.83h,74.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfahjIMgRJiLnUHLTslKzHQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94dce3428b5aac73:0xccfcbe4c7fc0d14!8m2!3d-25.4795287!4d-49.2964423
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-e-implementar-estrategias-empresariais,b99c634889357510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=A%20fase%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20vis%C3%A3o%20de%20futuro.
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-e-implementar-estrategias-empresariais,b99c634889357510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=A%20fase%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20vis%C3%A3o%20de%20futuro.
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-e-implementar-estrategias-empresariais,b99c634889357510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=A%20fase%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20vis%C3%A3o%20de%20futuro.
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-e-implementar-estrategias-empresariais,b99c634889357510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=A%20fase%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20vis%C3%A3o%20de%20futuro.


69

WELSCH, Glenn Albert. Orçamento Empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas,
1996.

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CLIENTES ATIVOS

-Qual seu sexo?

- Qual a sua idade?

-Prefere o Hambúrguer artesanal ou industrializado?

-Quantas vezes no mês você frequenta hamburgueria?

-Se você já é cliente da nossa hamburgueria, qual seria o motivo da preferência?
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-Quanto você gasta em média quando vai na hamburgueria?

-No ambiente de uma hamburgueria, o que não pode faltar?

-Você considera o ambiente de uma hamburgueria mais adequado para qual ocasião?

-Se você já frequenta o Japaburguer, o que podemos melhorar?

-Quando você faz o pedido de um hambúrguer para comer no local, qual bebida pede

para acompanhar?

-Prefere ir até o estabelecimento ou pedir pela plataforma do ifood?

-Consumiria os produtos do Japaburguer fazendo pedido pelo delivery ao invés de ir

-pessoalmente no estabelecimento?

-Gostaria de receber Novidades e promoções via Whatsapp?

-Qual a importância de ter novidades e promoções nas páginas do facebook e

instagram da hamburgueria?

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CLIENTES INATIVOS

-Qual seu sexo?

- Qual a sua idade?

-Já experimentou o hamburguer artesanal?

-Prefere o Hambúrguer artesanal ou industrializado?
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-Aceitaria conhecer uma hamburgueria que não fosse á que você está acostumado á

frequentar?

-Quantas vezes no mês você frequenta hamburgueria?

-Se você ainda não conhece nosso estabelecimento, qual diferencial teria mais peso

para conhecer a hamburgueria Japaburguer?

-Quanto você gasta em média quando vai na hamburgueria?

-No ambiente de uma hamburgueria, o que não pode faltar?

-Quando você faz o pedido de um hambúrguer para comer no local, qual bebida pede

para acompanhar?

-Prefere ir até o estabelecimento ou pedir pela plataforma do ifood?

-Consumiria os produtos do Japaburguer fazendo pedido pelo delivery ao invés de ir

pessoalmente no estabelecimento?

-Gostaria de receber novidades e promoções via WhatsApp?

-Qual a importância de ter novidades e promoções nas páginas do facebook e

instagram da hamburgueria?

-Qual dessas redes sociais você teria preferência em receber as promoções e

novidades da Hamburgueria Japaburguer?

No quadro do plano de contingência, citamos as mesmas ações de risco e

viabilidade. Esperamos que tudo seja executado corretamente, mas o objetivo

é que a empresa possa ter um direcionamento das ações para um aumento de

sua visibilidade, visando maior engajamento no mercado, será um norte para

que possa aperfeiçoar os pontos iniciais e primordiais para o seu

desenvolvimento.
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APÊNDICE C - MANUAL DE AÇÕES QUE A EMPRESA DEVERÁ SEGUIR
DA EMPRESA APÓS O TÉRMINO DA PANDEMIA COVID-19

O manual de ações servirá como sugestão, de modo que oriente

corretamente como a Japaburguer deve agir assim que a pandemia acabar e

as atividades voltarem todas ao normal, e a hamburgueria podendo novamente

abrir as portas e continuar os trabalhos. Focando e dando prioridade na

solução de problemas atuais citados ao longo do trabalho e se reinventando
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para que possam resgatar a referência no ramo, no bairro em que é localizada

a Japaburguer.

Desatualização das redes sociais

Esse é um ponto crucial para que haja o engajamento da empresa,

havendo sua divulgação junto às mídias sociais, a fim de promover uma

atividade expansiva e atrativa, visando aumento de clientes.

O projeto pensado para esse tópico é o mapeamento e estudo da

necessidade que hoje a Japaburguer apresenta em relação à sua divulgação.

Será necessária a definição de estratégias de postagens e estabelecimento de

um cronograma de divulgação.

Inicialmente, faz se necessário o ganho de seguidores via Instagram e

adeptos via Facebook, para que haja a disseminação da informação com

eficácia. O que gostaríamos de aplicar é o direcionamento dessa demanda

para um colaborador especializado, visando tratar toda a parte das mídias

sociais, elaborar folders digitais e definir estratégias de marketing, elaborando

também toda a parte ilustrativa de promoções, por exemplo, para que o

interesse dos clientes seja despertado de forma mais assertiva e “rápida”.

Em média, se houver um colaborador fixo e especializado para essa

tratativa com o cargo de “Analista de Mídias Sociais” o salário inicial

(investimento) seria em torno de R$ 1.388,00, podendo haver pagamento de

comissão com atingimento de metas, procura de clientes e fechamento de

pedidos. Seria necessário o estabelecimento de postagens, conteúdo de forma

atrativa, busca e coleta de informações de clientes, respaldo em relação ao

questionamento/dúvidas de clientes, disseminação de contato WhatsApp e

apuração de dados da concorrência para equiparação junto aos canais digitais,

visando tornar a apresentação da Japaburguer na Internet atrativa, “clean” e

com diferencial de mercado.



74

A empresa deve encarar o ambiente digital com um importante espaço

de diálogo direto com o consumidor. Com um planejamento bem estruturado de

comunicação, é possível atrair e surpreender, pois criar esse tipo de conexão

com o público é fundamental para se diferenciar num mercado cada vez mais

competitivo fidelizando os clientes cada vez mais exigentes.

Dependência de um público específico

Como já comentado a empresa sofre muito por não ter um leque de

opções no que diz respeito ao público, grande parte das suas vendas e do seu

faturamento são os alunos da faculdade que está localizada a frente da

hamburgueria, o dificultou a continuação das atividades da empresa nesta

pandemia, que está fechada até o presente momento.

A nossa proposta para empresa vai ser o investimento forte em

Marketing, uma das medidas é contratar uma pessoa para distribuir panfletos

final de semana nos semáforos próximos ao estabelecimento, devido ao

grande giro de pessoas na região.

Os custos por essa operação consistem na contração de pessoas e o

custo do material (panfletos). Para a distribuição de panfletos seria dividido por

turnos de 4 horas nos dias de sexta, sábado e domingo, com salário de R$

70,00/dia. Em média o custo de 1000 panfletos são R$ 60,00, se forem

distribuídos por dia 500 panfletos, por semana seriam necessários 1500

panfletos. O custo ao mês seria de R$1200,00 considerando por semana 3 dias

de distribuição de panfletos, as contas estão apresentadas na Tabela 1.

TABELA 1 - CÁLCULO DOS CUSTOS DA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS SEMANAL E
MENSAL

Distribuição de panfletos

 
Quantidad

e R$
Vezes na
semana

Gastos por
semana Gastos por mês

Panfletos 1500 R$90,00 1 R$90,00 R$360,00

Funcionário 1 R$70,00 3 R$210,00 R$840,00
    R$300,00 R$1.200,00
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Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Nossa meta é que com apenas 40% do público atingido com os

panfletos, serão 600 pessoas por semana e 2400 pessoas no mês que vão

conhecer, ter noção da existência da hamburgueria colocando ela no mapa, por

um preço “médio” de investimento, no panfleto teria as informações: Nome da

hamburgueria, foto do logo, telefone, redes sociais, endereço do

estabelecimento, telefone, informar os deliverys que a empresa usa e foto,

preço do combo principal da hamburgueria.

TABELA 2 - PORCENTAGEM DO PÚBLICO ATINGIDA COM A DISTRIBUIÇÃO DE
PANFLETOS

Panfletos Porcentagem de público atingida
1500 40% 600

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Além da utilização de panfletos, outra estratégia importante seria no

marketing digital, utilizando as redes sociais para a divulgação do

estabelecimento. Uma maneira de divulgação seria quando a pessoa fosse ao

estabelecimento a empresa oferecesse o wifi se o cliente colocasse a

localização do Facebook, ou seja, as pessoas das redes sociais da pessoa que

compartilhou a localização já iam conhecer e criar uma vontade de

experimentar o estabelecimento.

Outra forma de divulgação seria criar cupons especiais para as pessoas

que seguissem a empresa no instagram via stories, ou seja, os cupons seriam

lançados nos stories e as pessoa tiram uma print da tela e usariam o cupom. O

próprio dono da hamburgueria cuidaria desses anúncios da internet, fazendo

stories diários e anunciando promoções e sorteios.

Falta de banco de dados
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O mercado está cada vez mais competitivo, exigindo das empresas

respostas rápidas e assertivas. Nessa batalha de competitividade, informação é

uma poderosa vantagem, ajudando a direcionar as ações estratégicas do

hamburgueria, tendo acesso ao controle de estoque, cadastro de clientes, fluxo

de caixa.

Por esse motivo, antes do término da pandemia, será necessária o

quanto antes a implementação de um programa de banco de dados para

gerenciar e organizar informações de atuais e novos clientes atuando junto ao

marketing digital da empresa. Para que uma empresa entenda mais quais são

suas principais necessidades, é possível contar com essa forma de

armazenamento de dados, trabalhar de forma estratégica com tais informações

pode proporcionar pontos positivos para a organização.

Como a Japaburguer é uma empresa pequena, o acesso a este tipo de

programa é mais complicado, pois pode representar um gasto de manutenção

pesado para o caixa. Mas existem opções de bancos de dados gratuitos e de

código aberto que os departamentos de TI dos pequenos negócios podem

utilizar para solucionar todos os problemas, basta a empresa adotar a ideia

para que facilite todos os processos na hamburgueria

É possível tirar muitos proveitos de um banco de dados para pequenas

empresas. Mas para tirar o melhor proveito das informações é preciso acertar

desde o começo com a escolha e a implementação corretas. Para isso, contar

com a assistência de uma empresa especializada em soluções de TI será

fundamental.

Cadastro na plataforma delivery

Para a implementação da plataforma delivery indicamos a Japaburguer

que opte pela plataforma ifood que tem o maior número de clientes

cadastrados oferecendo maior visibilidade para a empresa.

- Para se cadastrar na plataforma deve-se seguir alguns passos;

- Entrar em contato com o iFood realizando a afiliação;

https://www.capterra.com.br/directory/18/database-management/pricing/free/software
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- Cadastrar o cardápio que estará disponível para pedidos;

- Receber o pedido através do sistema iFood.

- Realizar a produção do pedido;

- Disponibilizar para o entregador levar o pedido até o cliente.

- O ifood tem dois planos:

O plano Básico (sem entregador) custa R$ 100 mensais para vendas

acima de R$ 1.800 no mês, com taxa de 12% sobre o valor de cada pedido,

mais 3,5% para os pagamentos feitos diretamente pelo app (referente à taxa

cobrada pelos cartões);

O plano Entrega (com entregador) tem um custo de R$ 130 mensal para

vendas acima de R$ 1.800 no mês, com taxa de 27% sobre cada pedido.

Indicamos a empresa utilizar o plano de entrega, mesmo pagando uma

taxa maior para o aplicativo, ainda sim será melhor, pois a empresa fica isenta

de contratar mais um funcionário e ter mais um gasto na compra de um veículo

para fazer as entregas.
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