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1 ESCOLHA DO SETOR 

 
 

O setor escolhido para a realização do referido projeto de análise mercadológica 

foi o de bares e restaurantes em Curitiba e Região Metropolitana, mais especificamente 

a respeito dos restaurantes do Grupo Madero. Essa escolha aconteceu por que o grupo 

empresarial apresenta um crescimento acima da média, avaliado hoje em R$ 3 bilhões 

valor de mercado. Tal crescimento chamou atenção internacional para o grupo, que 

recebeu investimentos de um dos maiores grupos de private equity do mundo, o Carlyle 

Group, que adquiriu 23,3% das ações do grupo empresarial, investindo R$ 700 milhões. 

A empresa também se prepara para abrir capital com um IPO no ano que vem (2020). 

Além disso, o Grupo Madero conta com quatro marcas atuantes no setor de bares 

e restaurantes, e chama atenção o fato de que possa haver canibalização de mercado 

entre essas marcas. 

A escolha da região de estudo aconteceu por conta do foco da empresa em iniciar 

suas marcas na cidade escolhida, sendo que duas de suas marcas só estão presentes 

nesta região. 

 
2 RESUMO EXECUTIVO 

 
 

O presente projeto foi realizado com a finalidade de entender a situação atual do 

Grupo Madero em questões mercadológicas. Foram realizadas análises a respeito das 

marcas que o grupo empresarial possui e também de seus concorrentes. 

No que tange a questão de análise macroambiental, foram utilizadas ferramentas 

conceituadas na área de marketing como a análise SWOT, o estudo das cinco forças 

de Porter, além da análise da concorrência e do mercado-alvo. Para obtenção de 

informações de mercado não disponíveis em dados secundários, foi realizada uma 

pesquisa de dados primários através de um questionário. Verificou-se que o setor de 

bares e restaurantes apresenta um crescimento interessante nos últimos anos. Sobre  

o ambiente social, vê-se que há diversas mudanças de hábito do consumidor que 

surgiram recentemente e geram novas oportunidades no setor de bares e restaurantes, 
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principalmente na questão de novos canais de distribuição em meios tecnológicos. 

Também é possível entender que as marcas Jeronimo e Dundee Burger atuam no 

mesmo grupo estratégico, tornando-se concorrentes. 

Para o entendimento sobre o ambiente interno do Grupo Madero foram analisados 

dados secundários majoritariamente dispostos nos canais de comunicação e interação 

que o grupo possui em ambiente virtual, além de demais informações coletadas em 

veículos de comunicação que apresentaram fontes seguras. A análise interna fala sobre 

a missão, visão e valores, mercado-alvo e posicionamento, produtos, serviços e marcas, 

comunicação integrada, decisões e desempenhos de canais e, por fim, estratégias e 

políticas de preços adotadas pelas quatro marcas do grupo. Constatou-se que as 

maiores dificuldades das empresas no grupo estão relacionadas a eles terem pouca 

presença de marca em ambientes digitais. 

Ao fim do estudo referente à análise mercadológica, constatou-se que existem 

três pontos de melhoria que se tornaram recomendações estratégicas para que o Grupo 

Madero pudesse adotar, essas recomendações são as seguintes: 

 
● Extinguir o único ponto de venda existente da marca “Dundee Burger”, 

(extinguindo dessa forma também a existência da marca) e transformando-o em 

um ponto de venda da marca “Jeronimo”; 

● Desenvolver internamente um setor de marketing digital com ênfase na gestão de 

redes sociais, devido a grande importância de se ter presença de marca em tais 

ambientes e também ao déficit que o grupo possui nesse caso; 

● Aderir, com as marcas “Jeronimo” e “A Sanduicheria do Durski” a novos canais de 

distribuição existentes no mercado, no caso, aplicativos de Delivery, como iFood 

e Rappi, por exemplo. 

 
Tais sugestões foram realizadas seguindo o conceito de 5W2H, o que possibilitou 

a explicitação de o que será feito, por que será feito, onde será feito, por quem será feito, 

em quanto tempo será feito, como será feito e quais são os possíveis custos de cada 
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uma das recomendações estratégicas. Por fim, para questões de sistemas de controle 

de resultados, foram sugeridas as verificações e análises das seguintes métricas: 

 
● Transformação do ponto de venda da marca Dundee Burger em ponto de venda 

da marca Jeronimo: análise temporal e detalhada de faturamento e número de 

clientes, comparando os números da marca Dundee Burger para com os mesmos 

números que a marca Jeronimo terá no local. 

● Desenvolvimento de um setor de Marketing Digital: análise de KPIs referentes a 

interações realizadas pelos consumidores para com as marcas do grupo em 

ambiente virtual. 

● Adesão em aplicativos de delivery: Análise de resultados que o aplicativo 

Jeronimo tem em comparação com as vendas nos novos aplicativos; Análise do 

impacto dos novos canais no faturamento mensal de cada uma das marcas. 

 
3 BASE TEÓRICA 

 
 

Para estruturar cada uma das recomendações utilizou-se o método 5W2H, que 

consiste em um "checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com 

o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto" (SEBRAE, 

ENDEAVOR, 2017) 

De acordo com o SEBRAE (2017) o passo a passo para aplicar consistem em: 

 
 

1. Ação ou atividade que deve ser executada ou o problema ou o desafio que deve 

ser solucionado (what); 

2. Justificativa dos motivos e objetivos daquilo estar sendo executado ou 

solucionado (why); 

3. Definição de quem será (serão) o(s) responsável(eis) pela execução do que foi 

planejado (who); 

4. Informação sobre onde cada um dos procedimentos será executado (where); 

5. Cronograma sobre quando ocorrerão os procedimentos (when); 
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6.  Explicação sobre como serão executados os procedimentos para atingir os 

objetivos pré-estabelecidos (how); 

7. Limitação de quanto custará cada procedimento e o custo total do que será feito 

(how much)? 

 
Em todas as recomendações estratégicas foram sugeridas campanhas de 

comunicação, pois considerou-se que a propaganda é a base da maioria das estratégias 

de marketing. “O posicionamento e as comunicações transmitidas pela propaganda 

frequentemente estabelecem o tom e o momento para muitas outras ações de vendas e 

promoções.” (FARRIS, BENDLE, PFEIFER, REIBSTEIN, 2012 p.283). A considerar a 

recomendação estratégica de se elaborar um setor de marketing digital, a propaganda é 

um ponto chave, e é realizada com o intuito de melhorar o relacionamento da marca para 

com seu mercado-alvo. Tal ação é vista como ponto chave para melhorar o nível de 

percepção que o consumidor tem com as marcas do grupo, elevando o relacionamento 

entre o consumidor e a marca, pois para Fournier (1994): 

 
“A premissa básica da construção do “nós” (i.e., relação) reside na forma 

como a marca é percebida pelos consumidores. O existir desse relacionamento 

depende daquilo que os consumidores têm aprendido, sentido, visto, ouvido 

sobre a marca, como um resultado de suas experiências de vida cotidiana (e.g. 

propaganda da marca, contato com funcionário, experiências pessoais com 

amigos, boca-aboca) com a marca” (FOURNIER, p. 4, 1994). 

 
Considerando o exposto, alia-se a questão digitais, e sugeriu-se que fosse 

desenvolvido um setor de marketing digital, com foco em redes sociais. “O marketing 

digital consiste em atividades e programas online destinados a envolver clientes atuais 

ou potenciais e, direta ou indiretamente, melhorar a imagem ou gerar vendas" (KELLER, 

KOLLER p. 616, 2019). 

Para questões de sistemas de controle para a recomendação estratégica de se 

desenvolver uma equipe de marketing digital, utilizou-se KPI’s (Key Performance 
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Indicator) sugeridos por Farris, Bendle, Pfeifer e Reibstein (2012), através de uma 

adaptação no quadro 1: 

 
 

QUADRO 1 - KEY PERFORMANCE INDICATOR 
 

Métrica Propósito 

Exposições Compreender quantas vezes uma propaganda é vista. 

Custo por clique Mensurar ou estabelecer a eficácia de custo de uma propaganda. 

Pageviews Representar uma medida de alto nível da popularidade de um site. 

Custo por cliente 

adquirido 

Mensurar o tráfego de público em um site. 

Amigos/ seguidores/ 

simpatizantes 

Mensurar o tamanho da rede social, mas não o número de participantes 

engajados. 

Percentual de presença Avaliar a força relativa do programa publicitário dentro de seu mercado. 

AUTORES: FARRIS, BENDLE, PFEIFER, REIBSTEIN, 2012 p.283, ADAPTADA. 

 

 
Ao falar a respeito da recomendação estratégica de extinção da marca Dundee 

Burger e alocação de um restaurante da marca Jeronimo no ponto de venda da Dundee 

Burger, considerou-se conceitos de grupos estratégicos. segundo Roldão e Ribeiro 

(2002, p. 01) a definição, então utilizada por Hunt de “grupo estratégico”, é um “grupo de 

empresas, dentro de uma indústria, altamente simétricas no que respeita à estrutura de 

custos, grau de diversificação do produto, recompensas e punições à gestão, pontos de 

vista e preferências pessoais sobre resultados possíveis” (Cachadinha, Bezelga e Reis, 

1995, p.8). Tal definição aloca ambas as marcas do Grupo Madero em um mesmo grupo 

estratégico. 

Além disso, para Kapferer (2004) não são os clientes que devem moldar a 

identidade da marca, mas sim a própria marca que é responsável por moldar a sua 

identidade. Kapferer (2004) também menciona que uma das definições de identidade é 

“aquilo que parece ter se originado de um único emissor, por via da multiplicidade de 

produtos, ações e mensagens” (KAPFERER, p 83, 2004), tornando a extensão de 
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marca arriscada, se mal planejada, deixando os consumidores confusos por terem a 

impressão de estarem usufruindo de marcas diferentes e não apenas de um unico  

emissor, provocando um déficit na identidade de marca (KAPFERER 2004).  

Kapferer (2004) menciona que existem cinco perguntas que devem ser 

respondidas pelo gestor de uma empresa, que vai permitir gerir a marcar no curto e 

médio prazo, sendo elas: (1) qual a sua visão e projeto? (2) qual a sua diferença? (3) 

qual a sua permanência? (4) Quais são seus valores? (5) quais são os sinais para seu 

reconhecimento?  

Quando uma marca acaba inovando, ela acaba gerando uma nova referência 

para os consumidores, impactando outras empresas concorrentes, que com receio de 

se tornarem esquecidas, acabam fabricando o mesmo produto, provocando o grande 

aumento de produtos me too, que são produtos equivalentes um ao outro, gerando o 

marketing de semelhança (KAPFERER 2004). Esse acontecimento acaba ocasionando 

uma homogeneidade dentro de um mesmo setor, facilitando as empresas a tirarem as 

próprias conclusões com as mesmas campanhas de marketing dos concorrentes, 

empobrecendo a identidade de marca (KAPFERER 2004).  

Aliado a tais conceitos de identidade de marca, considera-se também a 

personalidade da marca, descrita por Aaker (1997) e definida como "um conjunto de 

características humanas associadas com uma marca" (AAKER, p. 347, 1997). Os 

consumidores facilmente conseguem comparar as marcas com celebridades, muito 

provavelmente devido ao fato da propaganda buscar a antropomorfização das marcas 

com o intuito de criar relações mais estreitas com os clientes. (AAKER,1997). A 

personalidade de marca pode ser melhor vista no quatro 59. 

 

 

QUADRO 59 - Escala de Personalidade da Marca 
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Aaker, 1997 Fonte: Aaker (1997), Adaptado por Muniz e Marchetti (2005). 

 

Para os autores Kotler e Keller (2019) posicionamento é a “ação de projetar a 

oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado do público 

alvo” (KELLER, KOLLER  p. 302, 2019), isso ajuda a projetar qual é a melhor estratégia 

de marketing para uma empresa adotar. De outro ponto de vista Kapferer (2004) define 

posicionamento como “evidenciar as características distintivas em relação a 

concorrência motivadoras para o público” (KAPFERER, p 88, 2004), sendo uma auto 

análise quando respondido quatro perguntas, conforme a figura 16. 

FIGURA 16 – A IDENTIDADE DA MARCA 

 

KAPFERER, p 88, 2004 
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1 - Por que? - deve responder qual é a promessa da marca para o consumidor 

final.  

2 - Para quem? - O público alvo que a empresa deseja atingir.  

3 - Para quando? - A ocasião em que aquele produto vai ser utilizado ou 

consumido.  

4 - Contra quem? - Definir quais são aqueles concorrentes que podem se 

apossar da sua empresa.  

Para Kotler e Keller (2019) “toda estratégia de marketing se baseia em 

segmentação, seleção de mercado-alvo e posicionamento” (KELLER, KOLLER  p. 301, 

2019) Também é mencionado por Kapferer (2004) que todo posicionamento é 

comparativo, fazendo com que um produto só possa ser analisado se ele tiver um 

substituto e estiver dentro da mesma problemática de escolha. 

Por fim, ao falar sobre a arquitetura das marcas, existem seis classificações de 

relações entre marcas e produtos, sendo elas (1) marca-produto, (02) marca-linha, (3) 

marca-gama, (4) marca guarda-chuva, (5) marca-fonte e (6) marca aval. Para Kapferer 

(2004) "cada esquema determina um certo papel da marca, um estatuto próprio, assim 

como um tipo de ligação como os produtos que ela abrange". (KAPFERER, p. 190, 

2004). Para este estudo, ficou de acordo entre os autores o uso da estratégia de 

marca-produto para a Rede Madero, conforme na figura 17. 

FIGURA 17 – ARQUITETURA DE MARCAS 

 

(KAPFERER, p. 190, 2004) 

"A estratégia da marca produto consiste em alocar de maneira exclusiva um 

nome a um único produto e a um único posicionamento" (KAPFERER, p. 191, 2004). 

Dessa forma cada marca tem seu portfólio diferente assim como o portfólio de produtos 

(KAPFERER, 2004). Algumas das vantagens citadas por Kapferer (2004) são de que a 
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empresa vai ter um market share maior ao focar em um mercado específico 

(alimentação), assim como a facilidade de se arriscar em novos mercados com 

posicionamento diferentes. Também é citado que o fracasso de uma marca, não 

impacta diretamente nas marcas “ïrmãs” e ainda menos na marca “"mãe”” (Grupo 

Madero) por terem posicionamentos diferentes. Já as desvantagens, são todas 

voltadas para o meio financeiro, onde Kapferer (2004) diz que a estratégia de marca-

produto só é conveniente se a empresa tiver meios de sustentar cada marca 

individualmente. Cada novo lançamento, é necessário arcar com custos de publicidade 

e promoções e investimentos com as mídias dos setores (KAPFERER, 2004). Também 

é citado que em um mercado saturado, é comum que o valor agregado seja maior para 

as marcas já existentes, o que dificulta a fidelização de clientes. 

A respeito da recomendação estratégica relacionada a adesão das marcas 

Jeronimo e A Sanduicheria do Durski em novos canais de distribuição, Rocha e Sousa 

(2017) falam que “Com a crescente necessidade das empresas de se adaptarem a 

mercados cada vez mais agressivos, a distribuição passa a desempenhar um papel de 

grande importância na geração de valor para elas.” (ROCHA, SOUSA, 2017, p.1). Além 

disso, os autores comentam a seguinte situação: 

 
“As novas tecnologias de informação e de comunicação impactam a 

forma como os consumidores satisfazem a suas necessidades. Com o 

lançamento de novos produtos de forma ininterrupta, eles podem comparar mais 

facilmente preços de itens similares, e a decisão de compra passa a depender 

principalmente da conveniência desejada e da disponibilidade dos produtos.” 

(ROCHA, SOUSA, 2017, p.3) 

 
Nota-se a importância de acompanhar a evolução do mercado, evidenciada nas 

análises externas realizadas utilizando-se dados secundários. Para o desenvolvimento 

dos novos canais, Rocha e Sousa (2017) citam que há quatro etapas a serem seguidas, 

e essas são “seleção dos canais de distribuição”, que consiste em determinar como a 

empresa irá distribuir seus produtos. A “localização e dimensão dos pontos de venda”, 

que consiste em determinar o número, a localização, a dimensão e as características 

dos pontos de venda. A “logística da distribuição ou distribuição física”, que determina os 

processos de logística de distribuição e a “gestão das relações internas entre os canais 

de distribuição” que “trata do estabelecimento e melhoria das relações de cooperação 

entre as empresas que procederão à distribuição, evitando ou solucionando conflitos 

surgidos nos vários níveis dos canais de distribuição. “ (ROCHA, SOUSA, 2017, p. 7). 
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4 ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 
 

A análise foi realizada com a finalidade de entender a situação atual do Grupo 

Madero em questões mercadológicas. Para tanto, foram realizadas análises a respeito 

das marcas que o grupo empresarial possui e também de seus concorrentes. Para 

obtenção de informações de mercado não disponíveis em dados secundários, foi 

realizada uma pesquisa através da plataforma Qualtrics, que obteve 249 respostas, 

sendo que destas 226 foram respostas válidas. 

Por fim, após a coleta e reunião de informações internas e externas, foram 

alocadas através de uma matriz SWOT as questões relevantes de mercado, cruzando 

todas essas questões e encontrando, dessa forma, recomendações estratégicas para 

fins de melhoria para a empresa estudada. 

 
4.1 ANÁLISE DO MACROAMBIENTE 

 
 

Para a realização da análise macroambiental, foi-se utilizado o modelo analítico 

“PEST”. Tal modelo busca analisar o impacto macroambiental dos ambientes político, 

econômico, social e tecnológico exercem sobre as empresas. A análise é feita com o 

intuito de moldar as estratégias que uma indústria deve seguir para crescer e atingir seus 

objetivos (HOOLEY, PIERCY, NICOULAUD, 2011). 

Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que no ambiente político as questões 

legislativas e regulamentadoras que regem o setor de bares e restaurantes são 

rigorosas, o que acaba se tornando uma vantagem uma vez que dificulta a entrada de 

novos concorrentes, todavia, ao mesmo tempo, gera esforços internos para que os 

estabelecimentos estejam em dia com todas as regulamentações impostas. No ambiente 

econômico vê-se que o setor de bares e restaurantes apresenta um crescimento 

significante nos últimos anos, e ao mesmo tempo é possível ver que, na região na qual 

realizou-se o estudo, o poder econômico da maioria dos moradores é médio/alto, o que 

lhes dá poder de compra para visitas mais constantes aos estabelecimentos do Grupo 

Madero. No que tange o ambiente social, vê-se que há diversas mudanças de hábito do 

consumidor que surgiram recentemente e que geraram e ainda geram novas 

oportunidades no setor de bares e restaurantes. Alguns desses hábitos estão de acordo 

com as diretrizes e posicionamento do Grupo Madero, enquanto em outros o grupo ainda 

não explora todo o potencial existente. Por fim, sobre o ambiente tecnológico, é possível 

entender que o Grupo Madero está utilizando bem boa parte das inovações existentes 
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para melhorar a experiência do consumidor e também auxiliar nas tomadas de decisões. 

 

4.1.1 Ambiente político 

 
 

O ambiente político abrange as leis e grupos governamentais que podem ter 

impactados em uma empresa, criando novas oportunidades de negócios. Por outro lado, 

novas leis podem acabar confundindo as empresas em qual plano estratégico de 

marketing seguir (KOTLER; KELLER, 2019). Há diversas situações que se aplicam para 

restaurantes, nesse caso. Desde leis municipais até leis federais, que estão alocadas em 

diversas situações e momentos que ocorrem. 

Falando primeiramente sobre as leis municipais e estaduais, uma vez que a 

abrangência desse projeto está pautada apenas em Curitiba, busca-se entender sobre 

as questões paranaenses nesse quesito. No domínio eletrônico da Assembleia 

Legislativa do Paraná (ALEP), viu-se que as dez principais leis estaduais que 

interferem diretamente na atuação de restaurantes, que são as seguintes: 

 
● Lei Estadual 17.350/2012 (Restaurantes com anteparos nos buffets): de autoria 

do deputado estadual Roberto Aciolli, essa lei determina a obrigatoriedade de 

instalações de anteparo de vidro ou material similar acima dos balcões de buffets 

em restaurantes. Com multa de cinco salários mínimos regionais em caso de 

descumprimento e podendo esta ser aplicada em dobro em caso de reincidência 

e causando a suspensão das atividades do restaurante e até à cassação da 

licença de funcionamento (ALEP). 

 
● Lei Estadual 17.786/2013 (Denuncie turismo sexual - Ligue 100 ou 190): de 

autoria do deputado estadual Paranhos, dispõe da obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de fixarem cartazes com a escrita “DENUNCIE O TURISMO 

SEXUAL – LIGUE 100 OU 190”. Em caso de descumprimento, o estabelecimento 

corre o risco de perder os benefícios fiscais concedidos (ALEP). 
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● Lei Estadual 18.757/2016 (Cria o Selo Estadual Sem Glúten): de autoria da 

deputada estadual Claudia Pereira, essa lei obrigada a alocação do “Selo 

Estadual Sem Glúten” para produtos que não contenham glúten em sua 

composição. Não há especificações a respeito das punições em caso de não 

cumprimento dessa lei no estado (ALEP). 

 
● Lei Estadual 16.088/2009 (Obriga restaurantes e bares a divulgar o alerta "Se 

Beber, Não Dirija"): de autoria do deputado estadual Mauro Moraes, essa lei 

obriga a divulgação da advertência “Se beber, não dirija” em cardápios e panfletos 

de bares, restaurantes e afins. O descumprimento dessa lei ocasiona em multa 

de 100 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná, cada unidade equivale a R$ 

103,99) ao estabelecimento (ALEP). 

 
● Lei Estadual 18.946/2016 (Comerciantes são obrigados a informar na entrada as 

formas de pagamento): de autoria dos deputados estaduais Evandro Araújo e 

Felipe Francischini, essa lei trata sobre a obrigatoriedade de informar na entrada 

dos estabelecimentos (restaurantes, bares, e similares) as formas de pagamento 

disponibilizadas no local. A punição prevista está sob as sanções previstas no art. 

56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) (ALEP). 

 
● Lei Estadual 18.746/2016 (Obriga a divulgação da Central de Atendimento à 

Mulher - Ligue 180): de autoria do deputado estadual José Carlos Schiavinato, 

essa lei torna obrigatória a divulgação do serviço “Central de Atendimento à 

Mulher – Ligue 180”, em diversos tipos de estabelecimentos, dentre eles, 

restaurantes. A multa em caso de descumprimento é de advertência por escrito 

e,em caso de reincidência, multa de 12 UPF/PR (ALEP). 

 
● Lei Estadual 17.604/2013 (Obriga a incluir no cardápio a quantidade de calorias, 

glúten e lactose): de autoria dos deputados estaduais Pastor Edson Praczyk e 
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Hermas Brandão Junior, essa lei fala a respeito da obrigatoriedade da 

especificação e divulgação de informações como, por exemplo, quantidade de 

calorias, presença de glúten e lactose, e etc... nos cardápios de bares, 

restaurantes, fast-foods e similares. O não cumprimento desta lei ocasiona em 

advertência, multa de 80 UPF/PR e cassação da Inscrição Estadual (ALEP). 

 
● Lei Estadual 17.301/2012 (Obriga bares e restaurantes a informar sobre a 

cobrança do couvert): de autoria do deputado estadual Bernardo Carli, essa lei 

discorre sobre a oferta de “couvert” por restaurantes, lanchonetes, bares e demais 

estabelecimentos de gênero similar no Estado do Paraná, obrigando os 

estabelecimentos a informar os consumidores sobre tais cobranças, caso existam. 

Não cumprir tal lei ocasiona em sanções previstas no Código de Defesa do 

Consumidor (ALEP). 

 
● Lei Estadual 16.651/2010 (Proíbe cobrança de consumação mínima em bares e 

restaurantes): de autoria do deputado estadual Stephanes Junior, essa lei discorre 

sobre a proibição de cobrança de consumação mínima em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares no Estado do Paraná, nesse caso, o estabelecimento 

só poderá exigir a consumação mínima, como forma de acesso ao local, se o 

cliente não optar pelo pagamento de ingresso. Não há informações sobre a 

punição em caso de descumprimento (ALEP). 

 
● Lei Estadual 15.952/2008 (Restaurantes e bares devem oferecer guardanapos e 

canudos embalados): também de autoria do deputado estadual Stephanes Junior, 

essa lei obriga os restaurantes, bares e similares a utilizarem guardanapos e 

canudos de plástico individualmente embalados em todo o Estado do Paraná. A 

multa em caso de descumprimento é de 60 a 200 UPF/PR, suspensão do alvará 

e fechamento do estabelecimento (ALEP). 
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Quando se fala sobre o âmbito federal, observa-se que há também algumas leis 

federais que prezam pelo setor alimentício voltado à restaurantes e bares, todavia, um 

órgão federal se destaca nesse sentido, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), órgão que realiza a regulamentação para que restaurantes possam operar de 

maneira adequada, respeitando questões de limpeza e higiene. A Resolução RDC nº 

216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA, é a resolução do órgão que trata do 

assunto. 

As normas que regem o funcionamento de bares e restaurantes, dispostas em tal 

resolução, seguem sete frentes de grande importância para que tais estabelecimentos 

estejam de acordo com as mesmas e aptos para funcionar, sendo essas as seguintes: 

 
● Documentações obrigatórias para aptidão de funcionamento: em âmbito nacional, 

há quatro documentos necessários para que um restaurante ou bar possa 

funcionar, sendo esses o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), o alvará 

de funcionamento expedido pela prefeitura, o alvará da Vigilância Sanitária e, por 

último, o alvará do Corpo de Bombeiros. 

 
● Estrutura física do estabelecimento: a estrutura do estabelecimento deve, 

obrigatoriamente, atender aos requisitos listados abaixo (ANVISA). 

1. acesso ao estabelecimento de maneira direta, sem estar ligado a 

residências; 

2. pia com sabonetes, toalhas de papel e lixeira sem contato com as mãos 

em locais em que os alimentos podem ser manuseados; 

3. pisos resistentes, antiderrapantes e laváveis; 

4. pisos com declive, com a finalidade de facilitar o escoamento de água; 

5. paredes e forros do estabelecimento devem ser feitos de materiais lisos e 

laváveis; 

6. todas as portas devem ser de materiais laváveis; 

7. portas especiais que se fechem automaticamente em cozinhas e 

banheiros; 
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8. janelas com vidros inteiros e posicionadas estrategicamente, com a 

finalidade de evitar a incidência de luz solar nos alimentos; 

9. sanitários com distância mínima da cozinha; 

10. vestiários devidamente separados por gênero; 

11. caixa de gordura e esgoto distantes e fora da(s) cozinha(s); 

12. a ventilação (natural ou artificial) não deve incidir diretamente sobre os 

alimentos. 

● Orientações aos colaboradores que manuseiam alimentos: os colaboradores que 

têm contato direto com os alimentos do local devem obrigatoriamente seguir 

algumas orientações dispostas pela ANVISA, como por exemplo: 

1. estar em bom estado de saúde; 

2. aderir a procedimentos de higienização (unhas cortadas, cabelos presos e 

adereços adequados ao ambiente); 

3. evitar o uso de cosméticos, como perfume, por exemplo; 

4. estar com barba e bigode bem aparados; 

5. lavar a mão constantemente; 

6. não fumar ou manusear dinheiro durante o horário de trabalho; 

7. serem afastados em caso de ferimentos abertos. 

● Orientações quanto a questão de treinamento de colaboradores: os colaboradores 

de bares e restaurantes devem ter, no mínimo três treinamentos básicos exigidos 

pela ANVISA, com a finalidade de assegurar a segurança do consumidores, esses 

treinamentos são sobre agentes contaminadores, técnicas de manipulação de 

alimentos, e, por fim, sobre as doenças que podem ser transmitidas pelos 

alimentos. 

● Orientações para manuseio de alimentos: são importantes para evitar a 

contaminação dos produtos utilizados como matéria-prima pelos restaurantes. 

Nesse caso, o órgão regulador determina que as regras de manuseio e as datas 

de validades devem ser rigorosamente obedecidas. Além disso, os fornecedores 

de produtos de origem animal devem estar com a licença sanitária em dia. Os 

alimentos embalados que não forem utilizados em sua totalidade quando abertos 
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devem ser guardados em recipientes adequados. Os alimentos devem ser 

descongelados no micro-ondas, ou em ambientes refrigerados com temperaturas 

inferiores a 5°C. Por fim, é importante cuidar com a contaminação de alimentos 

expostos a buffet. 

● Sobre os equipamentos utilizados nos estabelecimentos: também há regras para 

cuidados gerais com os equipamentos utilizados por bares e restaurantes, essas 

regras estão descritas de maneira sucinta abaixo. 

1. as lixeiras devem, obrigatoriamente, serem acionadas por pedal, a fim de 

evitar contato direto com as mãos. 

2. todas as lixeiras devem conter sacos plásticos, para facilitar a limpeza e 

esvaziamento das mesmas; 

3. os utensílios que entram em contato com alimentos devem ser feitos de 

materiais de fácil higienização, lisos e produzidos com materiais 

específicos que impeçam a contaminação. 

4. as cozinhas devem ter sistemas de exaustão para utensílios que produzam 

calor, e devem sempre estar higienizados e em bom estado conservativo. 

5. câmaras frias e equipamentos de congelamento devem sempre estar em 

bom estado, e com registros de temperaturas diárias, datas de degelo e 

limpeza. 

● Informações sobre registros de informações de funcionamento: por fim, os bares 

e restaurantes devem também ter importantes informações de registros de 

funcionamento, para fins de controle da ANVISA. Tais registros são feitos a 

respeito das temperaturas de geladeiras e congeladores, mantidos por no mínimo 

trinta dias, registros com a finalidade de comprovar a manutenção realizadas em 

equipamentos e utensílios, procedimentos operacionais padronizados e manuais 

de boas práticas realizadas pelo estabelecimento. 

Verifica-se, por fim, que há diversas normas e leis a serem seguidas por 

estabelecimentos que se enquadrem no setor de bares e restaurante. Tais leis e 

normas não apresentam-se como um impeditivo a novos entrantes, todavia, 

dificultam a permanencia dos mesmos no mercado. 

4.1.2 Ambiente econômico 
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Como a análise a respeito do Grupo Madero no presente projeto será realizada 

apenas em Curitiba, devido a falta de informações sobre a região metropolitana, os 

dados de análise para emprego e renda, PIB e afins foram coletados para a região 

pesquisada, apenas. Fatores como renda, disponibilidade de crédito, poupança e nível 

de preço interferem diretamente no poder de compra de uma economia (KOTLER 

KELLER, 2019). 

A população estimada de Curitiba para 2019, segundo dados do IBGE, é de 

1.933.105 pessoas, sendo a oitava cidade mais populosa do Brasil. O IBGE estima que 

53,3% da população está ocupada (1.751.907 pessoas), sendo que 26,9% dos cidadãos 

curitibanos recebem até um ou dois salários mínimos, que em 2019 no Paraná é de R$ 

998,00. Além disso, a média de salários dos moradores de Curitiba é de quatro salários 

mínimos mensais, o que deixa a cidade entre as trinta cidades brasileiras que tem a 

melhor média salarial no Brasil, demonstrando desta forma um poder de compra 

interessante, visto que é uma cidade populosa e com uma média de salário interessante 

se comparada à outras cidades do Brasil. Isso fica mais evidenciado após verificar o PIB 

da região, que está em R$ 44.239,20 per capita, sendo que de toda a receita gerada, 

39,6% é oriunda de fontes externas. Segundo dados do IBGE (2016), a cidade está em 

423 no ranking de maiores PIBs do Brasil. 

Por fim, segundo uma notícia publicada pelo veículo de comunicação “Estadão” 

em setembro de 2019, após uma análise do “Relatório de Mercado Focus” divulgado pelo 

Banco Central, a projeção da Taxa de Juros SELIC para 2019 está em 4,75%, e a mesma 

projeção para o final de 2020 está em 5,00%. Quando se fala a respeito da inflação 

verifica-se que a projeção de economistas para o ano de 2019 está em 4,25% (com 

margem de erro percentual de 1,5%), sendo que a meta governamental é de 4% (também 

com margem percentual de 1,5%). Tanto a taxa de juros SELIC quanto a inflação estão 

em números considerados baixos, sendo interessantes para a população geral. Esses 

dados auxiliam a entender a questão do fomento de novas empresas entrando no setor, 

devido ao fato de que, segundo a Abrasel (2019) (Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes), as “Foodtechs”, que são startups do setor de alimentação, são as que 

mais crescem e ganham força no Brasil atualmente, considerando que no final de 2018 

haviam 53 startups nesse setor, e em 2019 existem cerca de 332. 
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É possível também encontrar outros dados que embasam a expansão do setor 

nos últimos anos. Segundo o SEBRAE Nacional, a expansão anual do setor está girando 

em torno de 10%, gerando cerca de 450 mil oportunidades de emprego por ano, em 

dados oriundos da Abrasel. A Abrasel ainda demonstra dados divulgados pela Cielo, 

empresa do setor financeiro, mostrando que as receitas do setor de bares e restaurantes 

cresceram 3,2% em 2019. 

Verifica-se, portanto, que há diversas oportunidades surgindo quanto ao 

ambiente economico na região analisada, pois os habitantes do local se enquadram, de 

certa forma, no público-alvo da empresa, e também há uma alavancagem econônica 

interessante surgindo no setor de bares e restaurantes. 

 
4.1.3 Ambiente social 

 
 

O ambiente social é a vertente do macroambiente que sofre mais mutação com o 

passar dos anos, impactando diversos tipos de negócios assim como sua segmentação 

(HOOLEY; PIERCY; NICOULAUD, 2011). Os valores culturais e crenças variam de 

acordo com cada região, a ponto de uma mesma empresa ter segmentos diferentes entre 

cidades ou até mesmo países, com o objetivo de criar um valor maior para o seu 

consumidor local (KOTLER; KELLER, 2019). 

Quanto a análise do ambiente social focando no setor de bares e restaurantes, é 

possível visualizar diversas mudanças relevantes que ocorreram ou estão ocorrendo no 

século XXI. É importante ressaltar que a questão tecnológica, que será analisada no 

próximo tópico, tem grande influência em algumas questões que serão levantadas no 

âmbito social, devido ao crescimento acelerado que a tecnologia teve neste século. 

O impacto da tecnologia gerou mudanças drásticas no comportamento do 

consumidor, não só setor de bares e restaurantes, mas também em diversos outros 

setores de atuação. No que tange a questão de bares e restaurantes, um caso 

extremamente relevante a ser colocado em pauta é a aparição de aplicativos de delivery, 

que passaram a coexistir com os bares e restaurantes e, por esse motivo, diminuir 

naturalmente o movimento existente em tais estabelecimentos. Para obter uma visão 

mais ampla a respeito do assunto e segundo informações publicadas em matéria do 

veículo de comunicação Exame (2017), com dados da ABRASEL (2017), “o ritmo de 
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crescimento/faturamento no número de pedidos via aplicativos de delivery é de R$1 

bilhão a cada ano, um crescimento superior a 12%.”. 
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Ainda na mesma matéria, há dados de uma pesquisa encomendada pelo iFood 

para mensurar seus números em 2016, realizada através de uma parceria com o Ibope. 

Esses dados revelam que 56% das pessoas que possuem o iFood instalado em seu 

smartphone costumam realizar ao menos um pedido por semana via aplicativo, e 14% 

realizam ao menos dois pedidos por semana. A maioria dos pedidos pelo aplicativo 

ocorrem a noite e nos finais de semana (67%), e o aplicativo é mais utilizado pela classe 

B (69%). Isso sem falar a respeito de outros aplicativos que funcionam com o mesmo 

intuito, tais como Rappi, Uber eats, James Delivery etc. Com esses números, é possível 

ter uma ideia no que diz respeito a mudança do comportamento do consumidor que antes 

era “obrigado” a ir aos restaurantes, pela falta e/ou ineficiência de deliverys, e que hoje 

conta com opções interessantes para tais fins. Vale ressaltar que também está se 

tornando comum os restaurantes terem seus próprios aplicativos com a função delivery, 

como é o caso de MCDonald’s e Jeronimo, por exemplo. 

Além de tal mudança de comportamento, o consumidor também passou a aderir 

a causa da sustentabilidade e da saudabilidade. O setor de alimentos saudáveis cresceu 

98% nos últimos anos, e vem apresentando um crescimento médio de 12,3% ao ano, 

movimentando cerca de U$ 35 milhões anualmente apenas no Brasil (SEBRAE). Há 

crescimento de consumidores em diversos subsegmentos nesse sentido, com destaque 

para os seguintes: 

 
● Alimentos sem glúten: o glúten é a proteína encontrada no trigo, no centeio, na 

aveia, na cevada e no malte, evitados por pessoas portadoras da doença celíaca. 

Como o trigo é um ingrediente muito usado, é raro encontrar alimentos que 

participem dessa seleção. 

● Alimentação vegetariana: 14% da população brasileira se declara vegetariana, 

sendo que a maioria dessas se encontram em grandes capitais do país, segundo 

pesquisa do Ibope Inteligência conduzida em abril de 2018. 

● Alimentação vegana: o público desse mercado é mais restrito que o público 

vegetariano. Devido a essas maiores restrições alimentícias, enfrenta uma grande 
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carência de estabelecimentos, sejam lojas de produtos naturais, cafés, bares ou 

restaurantes. 

● Alimentação fitness: mercado considerado responsável pelo crescimento no 

interesse do consumidor em alimentação saudável, se destaca pelo fato de ser 

baseado pelo interesse do consumidor em realizar dietas, com a finalidade de 

obter melhores resultados e rendimentos na realização de exercícios físicos. 

● Alimentação orgânica: apesar de não haver pesquisas que possibilitam a 

apresentação de números referentes ao crescimento da alimentação orgânica, o 

crescimento foi tão intenso que superou a demanda de tais produtos, a qual não 

consegue dar vazão a todo o mercado-alvo no momento. 

 
Considerando a questão sustentável, a pesquisa realizada pela Nielsen em 2019, 

intitulada “Green is the New Black”, demonstra que o consumo sustentável está entre os 

três maiores fatores de decisão de compra dos brasileiros, atingindo 32% da população. 

O consumo sustentável está em crescimento no setor de alimentos, acompanhado da 

questão de saudabilidade. No momento, o setor que mais apresenta conscientização do 

consumidor é de higiene e beleza, onde 18,2% do faturamento setorial está concentrado 

em produtos sustentáveis. 

Por fim, ao falar sobre a questão de consumo de alimentos fora do lar, verifica-se 

que, através de dados colhidos em um levantamento realizado pelo 3º Fórum Food 

Service, 36% dos consumidores brasileiros têm o costume de escolher o local de 

consumo pelo produto oferecido, 21% pelo preço praticado e 19% pelo reconhecimento 

da marca/estabelecimento. 

Ao falar sobre os horários em que o consumidor costuma ir aos bares e 

restaurantes, em uma matéria publicada pelo blog da empresa “Casa Magalhães” e com 

dados de uma pesquisa realizada pelo Fiesp/IBOPE, é possível verificar a frequência 

com que as refeições são realizadas fora do lar, ao visualizar a figura 1: 
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Figura 1 - FREQUÊNCIA COM QUE AS REFEIÇÕES SÃO REALIZADAS FORA DO LAR 
 

FONTE: FIESP/IBOPE 2019. 

 
 

Ainda nessa matéria, e considerando dados fornecidos pela mesma pesquisa, 

verifica-se quais são os locais mais frequentados para fazer refeições fora de casa, 

conforme é possível ver na figura 2: 

 
 

Figura 2 - PRINCIPAIS LOCAIS ONDE OS CONSUMIDORES COSTUMAM FAZER 
REFEIÇÕES FORA DE CASA 

 

FONTE: FIESP/IBOPE 2019. 
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Nota-se que restaurantes por quilo se destacam, com 27% da preferência do 

consumidor, seguido por lanchonetes ou redes de fast-food e restaurante a la carte. 

Verifica-se, portanto, que quando fala-se sobre o ambiente social, há diversas 

oportunidades surgindo, principalmente no âmbito de novos canais de distribuição 

online e também quando fala-se sobre alimentação saudável e sustentável. 

 
4.1.4 Ambiente tecnológico 

 
 

O ambiente em que as mudanças ocorrem mais rápido, uma vez que de acordo 

com o setor em que uma empresa se encontra, ela pode ter que se reformular por 

completo para atender às novas necessidades dos clientes (KOTLER; KELLER, 2019). 

As inovações tecnológicas estão presentes na atualidade e afetam a vida de diversas 

pessoas ao redor do mundo, inclusive no setor alimentício, com foco em bares e 

restaurantes. Há alguns anos, diversas novas tecnologias surgiram e passaram a 

impactar o funcionamento desses estabelecimentos, desde pontos que têm contato 

direto com os consumidores até áreas mais voltadas para a gestão e tomada de decisão 

nas empresas que atuam no setor. 

Abaixo estão dispostas cinco inovações tecnológicas recentes que, segundo a 

Fispal Food Service (2018), um dos maiores eventos do setor de alimentos e bebidas 

da América Latina, impactam diretamente no funcionamento de boa parte dos bares e 

restaurantes atualmente: 

● Cardápio digital: o conceito do cardápio digital gera ao consumidor a possibilidade 

de realizar seu pedido através de seu smartphone ou tablet, contendo também 

informações gerais sobre os alimentos ali fornecidos, para que o consumidor 

tenha facilidade na hora de realizar seu pedido. Além disso, também é possível 

inserir no cardápio sugestões de acompanhamentos e afins, com o objetivo de 

melhorar a experiência do cliente. A disponibilização do cardápio pode ser feita 

de diversas maneiras, desde a utilização de totens de atendimento/tablets nas 

mesas, até com a utilização de QR Codes para facilitar o acesso em dispositivos 

móveis. No Starbucks, o pagamento via dispositivos móveis representa quase 

30% das vendas, segundo o relata CEO da empresa, Howard Schultz, na matéria 
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“4 maneiras de usar tecnologia em restaurantes para obter sucesso” 

disponibilizada pelo Tripadvisor. 

● Comanda eletrônica: é a substituta da tradicional comanda de papel. No caso, os 

garçons utilizam tablets e celulares para anotar os pedidos dos consumidores, 

agilizando todo o processo de atendimento. 

● Terminal de autoatendimento: modalidade que vem sendo popularizada no Brasil 

nos últimos anos, os terminais de autoatendimento vem sendo adotados por 

importantes redes de restaurantes, como MCDonald’s e Jeronimo, por exemplo. 

Nesse modelo o consumidor basicamente é atendido por totens normalmente 

disponibilizados nas áreas comuns dos ambientes, o consumidor vai aos totens, 

faz seu pedido, realiza o pagamento e recebe um comprovante, que servirá como 

senha para a retirada do pedido no balcão, quando este estiver pronto. 

● Integração com sites, aplicativos e pedidos online: com diversas semelhanças 

com o cardápio digital, nessa modalidade o consumidor faz o pedido através de 

algum site específico, aplicativo ou afins que o estabelecimento fornece. 

● Cook Chill: sem contato direto com o consumidor, essa tecnologia está atrelada 

ao modo de preparo dos alimentos nos bares ou restaurantes. No caso, trata-se 

de prepara os alimentos embalados a vácuo e em baixa temperatura, por um 

tempo acima da média e sem utilizar fogo, resfriando-os rapidamente na 

sequência. Dessa forma, se mantém as propriedades, o sabor e a qualidade do 

produto. Esse método agiliza o preparo dos alimentos. 

 
Além das cinco inovações apresentadas acima, a gestão e a tomada de decisão 

também têm forte influência tecnológica em muitos estabelecimentos. Como é o caso do 

Burger King no Brasil, por exemplo. Na matéria “Como o Burger King usa tecnologia, 

gestão e disciplina para gerar um crescimento consistente” disponibilizada na Endeavor 

(2019), descobre-se que por decisão da matriz junto aos sócios brasileiros, a primeira 

tecnologia adquirida pela empresa para atuar no Brasil foi uma ferramenta de ERP 

(Enterprise Resource Planning) da SAP (que detêm o maior market share do mercado 

de ERPs do mundo (20,3%)). Tal ferramenta auxilia diretamente a gestão dos processos 
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do Burger King, cuidando não só da parte administrativa e financeira da empresa, mas 

também fornecendo informações e indicadores que são utilizados para a tomada de 

decisão constantemente. 

A base tecnológica utilizada pelos restaurantes do Grupo Madero está ancorada 

em seu ERP, o KDS (Kitchen Display Systems), da Teknisa, adotado pelo grupo em 

2016. Esse sistema é o responsável por todo o processo de atendimento ao consumidor, 

desde a realização do pedido até a realização do pagamento. 

Para auxiliar na tomada de decisão o Grupo Madero adotou, em 2017, o sistema 

de BI da empresa Qlik. O sistema de Business Intelligence é totalmente integrado ao 

ERP da empresa, e segundo entrevista concedida ao veículo de comunicação “Baguete”, 

referência na área tecnológica B2B, o diretor de TI do Grupo Madero (Murillo Proença) 

comenta que o sistema lhes auxilia em diversas tomadas de decisões gerenciais, 

segundo as suas palavras: “Com a ferramenta da Qlik, não atiramos no escuro, pois ela 

nos oferece visão total do desempenho da empresa, que nos assegura 100% de certeza 

em qualquer ação comercial” (BAGUETE, 2017). 

Verifica-se, portanto, que as marcas do Grupo Madero buscam aliar-se ao 

avanço tecnológico para estar próximo a seus concorrentes. Isso se da por conta do 

fato de estarem utilizando tais tecnológias que vem surgindo nos últimos anos. 

 
4.2 ANÁLISE DO AMBIENTE SETORIAL 

 
A análise do ambiente setorial foi realizada através da união da análise das cinco 

forças de Porter, a análise da concorrência e a análise do mercado consumidor. Através 

de dados primários obtidos através de uma pesquisa de caráter quantitativo e dados 

secundários obtidos em diversas fontes diferentes, tais como veículos de comunicação, 

website e redes sociais das marcas e etc. 

Ao final de toda a análise do ambiente setorial, conclui-se que o Grupo Madero 

tem presença em quatro diferentes grupos setoriais, e a maioria das suas marcas 

apresentam grande força no mercado, ao menos em Curitiba e Região Metropolitana. 

Em um dos grupos setoriais analisados o grupo está presente com duas marcas distintas, 

gerando custos e esforços em gestão de marcas que podem ser vistos como 

desnecessários. Há também outros grupos setoriais semelhantes e reconhecidos pelo 

mercado-alvo da região estuda em que o Grupo Madero não está presente. Por fim, 
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verificou-se também que na maioria dos grupos a rivalidade entre os concorrentes é 

moderada ou alta devido às comuns estratégias promocionais agressivas. A ameaça de 

produtos substitutos é forte, dada a variedade de produtos no mercado com o mesmo 

propósito. O poder de negociação dos fornecedores do Grupo Madero é fraco, dada a 

internalização de seus processos. A ameaça de entrada de novos concorrentes é 

relativamente alta, todavia a manteneção dos mesmos é baixa, devido ao grande 

esforço necessário para empregar em gestão de marcas e também por questões 

legislativas (analisadas anteriormente no modelo PEST). E, por fim, a força de barganha 

dos clientes é média, vide a questão de comentários e recomendações existentes hoje 

em dia, principalmente em redes sociais. 

 
4.2.1 ANÁLISE DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 
 

As cinco forças competitivas são um modelo de análise competitiva desenvolvidas 

por Porter (2004), que indica a intensidade da concorrência na indústria. A análise de 

cada uma das forças auxilia os gestores a constatarem as soluções para a 

competitividade existente no mercado (HOOLEY; PIERCY; NICOULAUD, 2011). 

As cinco forças são formadas pela atratividade do setor a partir dos aspectos de 

rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produtos substitutos, poder de negociação 

dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e poder de barganha de clientes. 

 
Rivalidade entre os concorrentes 
 

A rivalidade entre as empresas surge quando um ou mais concorrentes julgam 

necessário melhorar sua posição, seja por pressão ou não, levando em conta que uma 

vez que o mal planejamento para superar o adversário, pode deixar a empresa em pior 

ponto de vista e rentabilidade (PORTER, 2004). 

A rivalidade entre as marcas Outback, Mustang Sally e Madero apresentam 

atributos associados ao segmento que atuam e padrão de qualidade de produtos 

semelhantes. Todas as marcas nesse caso apresentam a necessidade de ressaltar seu 

posicionamento em suas campanhas de marketing, a todo momento. Quando se fala a 

respeito do Jerônimo e do Dundee Burger verifica-se que seus concorrentes diretos são 

as redes MCDonalds e Burger King. Fica claro, após análise, que ambos os concorrentes 
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atuam através de uma rivalidade agressiva, lançando promoções idênticas e 

propagandas provocantes. No caso das marcas do Grupo Madero isso muda, devido a 

fraca presença em relação a campanhas de divulgação e nula presença de promoções 

nos respectivos restaurantes. 

Em relação a marca A Sanduicheria do Durski o seu concorrente, Subway, investe 

de maneira agressiva em divulgações em redes sociais e mídias não digitais, como 

divulgação em comerciais televisivos, por exemplo. O Subway também atua com 

promoções agressivas para com seus produtos. Quanto a marca do Grupo Madero, essa 

não realiza quase nenhum tipo de divulgação, tanto online quanto offline, e também não 

realiza ações promocionais. 

O Restaurante Durski não está presente em redes sociais atualmente, pois estão 

sem atualizações desde 2017. A marca não realiza nenhuma ação voltada a questões 

de divulgação. Já o seu concorrente mais próximo, Terraza40, atua nas redes sociais 

com postagens de no mínimo três vezes na semana, tendo interação com o público. 

Nenhum dos dois atua com promoções agressivas. 

 

Ameaças de produtos substitutos 

 
Para Porter (2004), produtos substitutos são os que podem desempenhar a 

mesma função que aquele da indústria, sendo os responsáveis por delimitar o lucro de 

uma indústria de acordo com quão atrativa as opções de preços substituto forem, 

tornando maior a ameaça referente aos lucros das empresas. 

É visto que além dos restaurantes que concorrem diretamente, qualquer 

estabelecimento que esteja ambientado ao setor de bares e restaurantes está 

concorrendo com as marcas do Grupo Madero, principalmente os estabelecimentos 

desse setor que estão localizados nas proximidades dos restaurantes do grupo. Tais 

estabelecimentos podem servir hambúrgueres, pastéis, diversos tipos de bebidas, 

massas, carnes… enfim, qualquer tipo de alimento que possa ser consumido no local, 

independente do ticket médio. 

A principal ameaça desses produtos aos produtos das marcas Madero e 

Restaurante Durski está evidenciada, principalmente, quando se fala a respeito do ticket 
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médio de tais marcas. Ambas têm um ticket médio considerado médio/alto, logo, 

restaurantes e bares que oferecem alimentos diferentes dos oferecidos pelo Madero e 

Restaurante Durski, todavia, com qualidade semelhante e com preços menores dos que 

os praticados por tais marcas são potenciais ameaças para as mesmas. 

Além disso, quando fala-se sobre as marcas Jeronimo, Dundee Burger e A 

Sanduicheria do Durski, nota-se que a gama de potenciais produtos substitutos aumenta 

consideravelmente, devido ao fato de que o preço praticado por essas marcas é menor 

do que pelas citadas anteriormente do grupo. Nesse caso, até mesmo alimentos 

congelados e afins, encontrados em supermercados ou outros tipos de revendas de 

alimentos, são potenciais substitutos, apesar de ter um foco totalmente diferente dos 

alimentos fornecidos pelas marcas. Também é possível citar pequenos restaurantes que 

vendem pastéis, hambúrgueres, pizzas e alimentos relacionados, com valores 

competitivos com os praticados pelos restaurantes das marcas Jeronimo, Dundee Burger 

e A Sanduicheria do Durski. 

O grande diferencial de todas as marcas do Grupo Madero para evitar as ameaças 

de tais produtos substitutos é o posicionamento das mesmas, que reforça todas as 

vantagens competitivas que tais marcas possuem em comparação com todos os seus 

concorrentes e produtos substitutos. 

 
Poder de negociação dos fornecedores 

 
 

É preciso entender qual é a intensidade de poder de barganha dos 

fornecedores e qual o nível de influência que eles possuem em relação a empresa. Nessa 

força é mostrada aos fornecedores em relação ao processo de negociar com os 

compradores, no caso a empresa, podendo aumentar o preço ou diminuir a qualidade 

dos serviços (PORTER, 2004). 

O Grupo Madero opera em todas as suas marcas o posicionamento de 

qualidade, saudabilidade e sustentabilidade. Devido a isso, 92% dos ingredientes de 

todos os produtos que o grupo oferece nos respectivos restaurantes de suas quatro 

marcas são produzidos na cozinha central da empresa e também na Fazenda Madero. 
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A cozinha central da Rede Madero reafirma o principal posicionamento da 

marca mãe, a qualidade do produto fornecido. A cozinha está localizada em Ponta 

Grossa, no estado do Paraná, e lá são realizadas boa parte das etapas da preparação 

dos ingredientes dos produtos do grupo, como por exemplo os pães, queijos, molhos, a 

maionese, sorvete e etc... 

A carne suína é fornecida pela Alegra Foods, que é uma indústria formadas 

pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal. A Alegra é uma empresa paranaense, 

que preza pela qualidade e sustentabilidade dos produtos, assim como o Grupo Madero. 

O grupo possuía fornecedores de hortifruti até 2017. Em 2018 criaram a 

Fazenda Madero, localizada em Palmeira, no interior do Paraná. A fazenda possui 400 

hectares e realiza atividades agrícolas com a finalidade de produzir ingredientes como 

alface e tomate, por exemplo, que são utilizados pelo grupo. Os produtos da fazenda são 

100% orgânicos, enfatizando a questão de saudabilidade. Eles cuidam do plantio à 

colheita, propondo-se a cumprir a questão de qualidade que também é ponto chave no 

posicionamento das marcas do Grupo Madero. Para os próximos anos, a empresa tem 

planos de expandir a produção de frutas para a preparação de sucos e drinques servidos 

em seus restaurantes. 

O palmito pupunha utilizado, é produzido seguindo o processo de plantio e 

extração que utiliza técnicas que não agridem o meio ambiente. Essa produção é 

fornecida pelo produtor Marcos Treitny, que atualmente é responsável pela maior parte 

da produção de palmito pupunha da cidade de Morretes no Paraná. 

A batata, até 2016, era fornecida pela fábrica Bem Brasil, que produz pré-fritas 

congeladas e flocos desidratados de batata e, exclusivamente para o Grupo Madero, 

eles realizam um corte especial de batata. Porém, após a inauguração da Fazenda 

Madero não se tem informações sobre a parceria entre o grupo e a Bem Brasil, dado que 

o intuito da criação da fazenda era internalizar a produção de hortifrútis. 

Além dos fornecedores de matéria-prima a empresa também contratou, no âmbito 

tecnológico, duas ferramentas para auxiliá-los para com o atendimento ao cliente e 

gestão de todos os processos realizados nos restaurantes da rede e também para auxílio 

na tomada de decisão gerencial. A primeira ferramenta pode ser considerada o alicerce 
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principal para o gerenciamento de todos os processos do restaurante, no caso, o ERP 

da empresa, que é o KDS (Kitchen Display Systems) da Teknisa. A segunda ferramenta 

é o sistema de Business Intelligence (BI) da Qlik e é a base principal para auxílio na 

tomada de decisão gerencial, estando completamente integrado ao KDS. 

O intuito do Grupo Madero é reduzir ao máximo os fornecedores, e isso vem 

acontecendo ao passar dos anos. Considerar o posicionamento de qualidade, 

saudabilidade e sustentabilidade é primordial na visão do grupo. Com os poucos 

fornecedores que possuem parcerias, nota-se que todos acompanham tal 

posicionamento. 

Também é importante citar que o poder de barganha do Grupo Madero para com 

seus fornecedores é alto, devido à grande e crescente demanda que o grupo tem e a 

alta capacidade que o mesmo demonstra em internalizar seus processos, tendo absoluto 

controle sobre 92% de sua produção de insumos, segundo informações retiradas da 

página do LinkedIn da empresa. 

 

Ameaça e entrada de novos concorrentes 

 
Essa força trata a respeito das ameaças de novas organizações que atuam com 

posicionamento e em segmentações semelhantes aos da empresa. A entrada de novos 

concorrentes pode ocasionar em uma redução de rentabilidade. Além disso, para Porter 

(2004), a obtenção de uma organização já presente em uma indústria por companhias 

provenientes de outros mercados, deve ser vista como uma entrada. 

Ao falar sobre a entrada de novos concorrentes, a inserção de novas marcas para 

concorrer diretamente com as do Grupo Madero apresentam facilidades, todavia há 

dificuldades no que tange a questão de consolidação de marcas no mercado. Se faz 

necessário apresentar uma marca forte, com posicionamento e segmentação clara 

nesse caso, devido a força que o grupo empresarial apresenta nesse caso. Conclui-se 

nesse caso que o investimento em gestão de marcas deve ser elevado. 

Além disso, também há a questão da economia de escala, pois os alimentos 

fornecidos ao Grupo Madero são produzidos, em sua maioria, na Cozinha Central do 

grupo empresarial, gerando grande vantagem competitiva devido à questão de redução 
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de custos. Dificilmente um novo entrante será capaz de fabricar as mesmas quantidades 

com a mesma qualidade sem uma infraestrutura semelhante, devido ao fato de haver 

dificuldades de se encontrar fornecedores que apresentem baixos custos e qualidade 

elevada. 

Por fim, se faz necessário grande investimento em comunicação integrada para 

agregar valor à marca, além de bom investimento na capacitação de funcionários com a 

finalidade de se obter excelência no atendimento ao consumidor. 

 

Poder de barganha dos clientes 

 
 

Essa força os concorrentes em todos os atributos, como na maneira de pressão 

exercida pelo cliente (PORTER 2004). É preciso pensar maneiras que amenizem o poder 

de pressão dos compradores. 

Tal força será muito correlata ao relacionamento com os consumidores em 

ambientes sociais, com foco em redes sociais no âmbito virtual. É visível o hábito de 

realizar comentários em publicações em tais ferramentas, falando a respeito de suas 

experiências, tanto as ruins quanto as boas, em tais locais. 

No Facebook da marca Madero, o grupo empresarial não realiza nenhum tipo de 

publicação desde abril de 2019, quando postou um vídeo referente ao, até então, 

fornecedor de carnes suínas. Fica visível nesse post que os consumidores utilizam a 

postagem para realizar reclamações não correlatas ao conteúdo publicado, como vê-se 

na figura 3. 
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Figura 3 - COMENTÁRIOS FACEBOOK 

 

 

 
FONTE : FACEBOOK; ACESSO 2019 

 

 
Foram identificados também comentários positivos em relação a marca. Na figura 

4, o consumidor citado relatou um problema em seu pedido, realizado no dia 28/10/19, e 

nesse caso os colaboradores resolveram o problema de uma maneira que superou a 

expectativa do consumidor. 
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Figura 4 - COMENTÁRIO FACEBOOK 
 

 
FONTE: FACEBOOK; ACESSO EM 2019 

 
 

 
Quanto ao Jeronimo, a marca apresenta maior relacionamento consumidor pelas 

redes sociais, todavia sua última postagem foi realizada no mês de agosto de 2019. 

Apesar da falta de publicações, a marca apresenta o hábito de responder boa parte dos 

comentários de seus consumidores. 

No Instagram, a última postagem foi no 12 de outubro, nessa postagem houve 

comentários críticos à marca, que não foram respondidos pela mesma em nenhum 

momento. 
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Em relação a Sanduicheria Junior Durski, a última publicação no Facebook 

ocorreu no dia 31 de agosto de 2018, a mais de um ano atrás. A última resposta da 

marca foi no começo de junho de 2019. Quando se fala do Instagram da marca, existem 

também poucos comentários. Na última publicação não possui comentários, já nas 

demais apresenta uma média de dois a três comentários, todos voltados a elogios ou 

menções a outras pessoas. Isso demonstra a baixíssima interação do consumidor para 

com a marca. 

Quanto ao Restaurante Durski, a última publicação no Facebook foi em fevereiro 

de 2017, e tem apenas 6 comentários voltados a menções de pessoas para outras, e o 

último foi realizado a mais de um ano. a marca não apresenta uma conta no Instagram. 

No Google a marca possui avaliação de 4,7 estrelas, tendo 237 comentários, sendo a 

maioria desses elogios referente ao ambiente, qualidade outros aspectos gerais da 

marca. 

Referente a Dundee Burger, a marca não atua em nenhuma rede social. Porém, 

no Google sua avaliação é de 4,3 estrelas, e possuem 85 comentários, sendo a maioria 

desses positivos em relação às experiências obtidas pelos consumidores. 

 
4.2.2 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 
 

Kotler e Keller (2019), definem concorrência como algo que “abrange todas as 

ofertas e substitutos rivais, sejam eles reais ou potenciais, que um comprador possa levar 

em consideração” (KELLER; KOLLER, p. 12, 2019). 

Os concorrentes diretos do Grupo Madero atuam com posicionamentos diferentes 

e focados em mercados-alvo muitas vezes completamente distintos, devido ao fato de 

que o grupo possui quatro marcas enquadradas, em sua maioria, em grupos setoriais 

diferentes. Serão analisados aqui os concorrentes diretos e indiretos dos restaurantes 

do grupo, levando em consideração fatores como: ticket médio; localização; produtos 

oferecidos, posicionamento da marca e personalidade da marca, para definir em quais 

grupos setoriais atuam de fato os concorrentes. 

 

A escolha dos concorrentes escolhidos para cada grupo setorial foi feita após 

análise dos principais estabelecimentos de bares e restaurantes de Curitiba e  RMC.  
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Tal  análise contemplou  a verificação do posicionamento, ticket médio, região 

localizada e público-alvo das marcas.  

A começar pela análise de concorrência direta do restaurantes da marca Madero, 

considera-se que o posicionamento da marca está relacionado a qualidade, 

saudabilidade e sustentabilidade, com ticket médio girando em torno de R$ 52,00 por 

visita ao restaurante, segundo afirmação de Junior Durski. Além disso os restaurantes 

estão, em sua maioria, localizados em regiões centrais de Curitiba ou região 

metropolitana, sendo alguns desses dentro de shoppings centers. Considerando tais 

fatos, é possível dizer que possíveis concorrentes diretos, que compõe o grupo setorial 

da marca são: Outback, Mustang Sally e Cão Véio. 

Sobre o Outback, a maior rede de restaurantes dentre as citadas como 

concorrentes do Madero, é possível verificar que a empresa tem vinte restaurantes no 

Brasil, sendo que em Curitiba estão presentes em três locais, sendo: Shopping Curitiba, 

Shopping Mueller e Park Shopping Barigui. No caso dos dois primeiros locais citados, há 

a presença do Madero. O ticket médio do Outback é de R$ 60,00, segundo o site de 

reservas “TheFork”, empresa do grupo TripAdvisor. A marca apresenta a premissa de 

fornecer alimentos de qualidade em um ambiente casual, com tendências culturais 

australianas. 

O Mustang Sally é uma marca que foi criada em Curitiba e possui quatro 

restaurantes espalhados pela cidade, sendo um no Shopping Novo Batel, um no 

Shopping Mueller, outro no Shopping Palladium e um no Shopping Pátio Batel. A faixa 

de preço no restaurante gira em torno de R$ 23 à R$ 70, e o posicionamento do mesmo 

está em servir hambúrgueres e produtos semelhantes, em um ambiente temático 

baseado nos restaurantes das décadas de 50 e 60. 

A última marca analisada que atua no mesmo grupo setorial do Madero é o Cão 

Véio. É a marca que mais destoa das demais analisadas nesse grupo setorial, devido ao 

seu posicionamento, todavia, por questões de ticket médio, localização e produtos 

oferecidos, há congruências que à posiciona nesse grupo de concorrentes. O Cão Véio 

atualmente possui seis unidades espalhadas pelo Brasil, sendo uma dessas em Curitiba, 

localizada no bairro Batel. O posicionamento da marca é de ser um “gastropub”, isso é, 

uma espécie de bar com especialidade em servir também alimentos com qualidade. O 

restaurante propõe-se em oferecer ao consumidor um clima intimista, com decoração 
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temática canina e trilha sonora composta pelo por rock n’ roll e suas diversas vertentes. 

O ticket médio do restaurante, segundo o website de reservas “TheFork” é de R$ 60,00 

por visita. 

O próximo grupo setorial analisado será o grupo no qual se encontram dois 

restaurantes do Grupo Madero, sendo esses o Jeronimo e o Dundee Burger. Junto com 

ambos também foram analisados o MCDonalds e o Burger King, considerados 

concorrentes diretos das marcas do Madero. Nesse caso, o ticket médio dos restaurantes 

do Grupo Madero gira em torno de R$ 25,00 reais, os restaurantes servem alimentos 

relacionados a fast-food (hambúrgueres, batatas, bebidas, sorvetes e afins) e se 

concentram em shoppings centers ou locais de grande movimento diário. 

Quando se fala do MCDonald’s, a marca tem mais de 1000 restaurantes 

espalhados pelo Brasil, sendo que 24 destes estão localizados em Curitiba e Região 

Metropolitana. Desses 24, 21 estão presentes em Curitiba e 3 em São José dos Pinhais. 

A marca se coloca como líder no segmento de serviço rápido de alimentação (fast-food), 

e a principal característica por ela imposta é servir uma alimentação rápida, com serviço 

de qualidade. 

Já a respeito do Burger King, a marca possui 15 restaurantes em Curitiba e RMC, 

sendo que 13 desses estão localizados na capital paranaense, um deles na cidade de 

São José dos Pinhais e um outro na cidade de Pinhais. A nível Brasil o Burger King 

possui mais de 700 restaurantes. A marca busca, segundo a sua missão, visão e valores, 

"ser a marca de fast food preferida, mais rentável, com pessoas talentosas e forte 

presença nacional", assim como propõe-se a "ser a mais prazerosa experiência de 

alimentação". 

Quando se fala a respeito do grupo setorial que A Sanduicheria do Durski está 

presente, é possível notar que a mesma concorre, principalmente, com a marca Subway, 

pois esse grupo apresenta um baixo ticket médio, presença majoritária em locais de 

grande movimento de pessoas (shoppings centers, por exemplo) e o principal produto 

ofertado são sanduíches. O Subway, no Brasil, tem mais de 1400 restaurantes, sendo 

que destes, mais de 50 estão localizados em Curitiba e Região Metropolitana. A marca 
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propõe-se a ser a principal opção para pessoas que procuram refeições rápidas e 

nutritivas, sendo acessível por todos os públicos. 

O grupo setorial no qual o Restaurante Durski está inserido contempla 

restaurantes de alta gastronomia, com ticket médio alto, posicionamento relacionado a 

sofisticação e localizado, normalmente, em locais acessados mais pelas classes A e B. 

Pensando nisso, o restaurante analisado como concorrente nesse caso é o Terrazza 40. 

Inaugurado em 2013 e localizado na cobertura do Edifício Champagnat Tower, no bairro 

Bigorrilho, em Curitiba, o restaurante apresenta um ticket médio que varia entre R$ 

100,00 e R$ 150,00 por visita. O grande diferencial do restaurante está na vista 

proporcionada aos consumidores, pois o restaurante propõe-se a ser um local que 

apresenta uma vista panorâmica da cidade de Curitiba. Assim, como o Restaurante 

Durski, apresenta uma adega com alguns rótulos de vinho, apesar de que em menor 

escala, e busca atender pessoas que estejam em busca de realizar celebrações ou 

eventos. 

Além dos grupos que há a presença de restaurantes do Grupo Madero, também 

foi analisado um grupo setorial no qual o Madero não está presente. Nesse grupo os 

concorrentes normalmente apresentam-se em um estilo mais jovem e moderno, com 

ticket médio considerado baixo e com foco na venda de bebidas alcoólicas e 

hambúrgueres e outros alimentos de consumo rápido. Os restaurantes desse grupo 

presente nesse projeto são o Porks e o Mr. Hoppy, ambas marcas curitibanas. O Porks 

está presente em três locais distintos em Curitiba, e propõe-se a oferecer “chopes 

artesanais regionais & petiscos de rua a R$ 10,00, tendo como estrela a carne de porco, 

com música ambiente relacionada aos gêneros Blues e Rock n Roll.”. Já o Mr. Hoppy 

apresenta-se como “um boteco focado em Chopes e Hambúrgueres artesanais”. Não só 

sendo um bar, o Mr. Hoppy também tem 2 “kombis Beer trucks”, com 8 torneiras cada, 

rodando os melhores eventos gastronômicos e levando chopes a eventos particulares. 

Por fim, sobre a personalidade das marcas, que segundo Aaker (1997) serve para 

“mensurar o grau no qual a personalidade humana, e suas diferentes facetas, é atribuída 

a uma marca. O objetivo é avaliar uma marca [...] e responder as questões pensando 

exclusivamente nela” também foi analisada. Tal análise contempla o entendimento do 
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consumidor sobre a “Confiabilidade”, a “Diversão”, a “Audácia”, a “Sofistiscação” e a 

“Sensibilidade” percebida nas marcas pesquisadas. Para maior entendimento sobre a 

personalidade das marcas que estão dispostas no mesmo grupo setorial da marca 

Madero, do Jeronimo e da A Sanduicheria do Durski fez-se uma pesquisa de caráter 

quantitativo, a fim de entender melhor a percepção do consumidor em relação aos 

restaurantes do Grupo Madero e seus concorrentes. Nesse caso, o Dundee Burger está 

contemplado no grupo setorial do Jeronimo, e o grupo setorial do Restaurante Durski 

não foi considerado, devido ao fato de ser um grupo muito diferente dos das demais 

marcas do Grupo Madero. A pesquisa obteve 249 respostas válidas, sendo que dessas, 

226 serão consideradas, devido ao fato de que 23 respondentes não residem em Curitiba 

ou Região Metropolitana. 

Quando analisa-se a personalidade das marcas que atuam no mesmo grupo 

setorial que o Madero, verifica-se que Madero e Outback apresentam reconhecimento 

de personalidade muito semelhantes, enquanto o Mustang Sally aparece um pouco 

abaixo em questões de “Confiabilidade”, “Sensibilidade” e “Sofisticação, todavia, 

apresenta níveis semelhantes ao Outback e ao Madero quando o assunto é “Diversão” 

e “Audácia” conforme o gráfico 1. Também é importante citar que 224 respondentes ao 

menos conhecem a marca Madero, 220 ao menos conhecem a marca Outback, 170 ao 

menos conhecem a marca Mustang Sally e 94 respondentes ao menos conhecem a 

marca Cão Véio. 
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Gráfico 1 - PERSONALIDADE DE MARCA DOS CONCORRENTES DO MADERO 

 

 
 
 

FONTE: AUTORES, 2019 

 
Ao falar a respeito da questão de personalidade de marca do grupo setorial no 

qual estão inseridos as marcas Jeronimo e Dundee Burger, nota-se que o Jeronimo está 

a frente de seus concorrentes quanto a percepção de “Sensibilidade” e “Sofisticação”, e 

empata com o MCDonalds e o Burger King ao falar sobre “Confiabilidade” e “Audácia”, 

estando pouco atrás em níveis de percepção sobre o conceito de “Diversão”, no qual o 

MCDonalds e o Burger King apresentam empate, conforme no gráfico 2. É interessante 

notar que ambas as marcas concorrentes dos dois restaurantes do Grupo Madero 

presentes nesse grupo setorial empatam em todos os itens avaliados. Também é 

importante ressaltar a questão encontrada sobre o Dundee Burger, que apresenta 

índices inferiores ao Jeronimo em todos os itens, e em questão de “Confiabilidade”, 

“Diversão” e “Audácia” também está atrás dos demais concorrentes do grupo setorial. 

Dos respondentes, 55 ao menos conhecem a marca Dundee Burger, 177 ao menos 

conhecem a marca Jeronimo e todos os 226 conhecem as marcas MCDonald's e Burger 

King. 
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Gráfico 2 - PERSONALIDADE DE MARCA DOS CONCORRENTES DO JERÔNIMO E DUNDEE 

 

 
 
 
 

FONTE: AUTORES, 2019 

 
Quanto ao grupo setorial relacionado A Sanduicheria do Durski, percebe-se uma 

semelhança muito forte entre o Subway e a marca do Grupo Madero que atua nesse 

segmento quando o assunto é “Confiabilidade” e “Diversão” de acordo com o gráfico 3. 

A Sanduicheria do Durski se sobressai na comparação quanto aos demais itens de 

personalidade da marca que foram analisados. Quanto aos respondentes, 224 ao menos 

conhecem a marca Subway, em comparação com 156 que ao menos conhecem a marca 

A Sanduicheria do Durski. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 3 - PERSONALIDADE DE MARCA DOS CONCORRENTES DA SANDUICHERIA 
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FONTE: AUTORES, 2019 

 
A fim de realizar comparações externas para com outros grupos setoriais nos 

quais o Grupo Madero não tem presença, foram analisadas também as personalidades 

de marca dos restaurantes/bares Porks e Mr. Hoppy no gráfico 4. Quanto a esse grupo 

setorial e a personalidade das marcas analisadas, o Mr. Hoppy apresenta leve 

superioridade em todos os itens analisados. O reconhecimento da marca pelos 

respondentes é de 166 pessoas que ao menos conhecem a marca Mr. Hoppy e 137 

pessoas que ao menos conhecem a marca Porks. 
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GRÁFICO 4 - PERSONALIDADE DE MARCA PORKS E MR. HOPPY 
 

 

 
 
 
 

FONTE: AUTORES, 2019. 

 
Para fins de comparação das personalidades das marcas do Grupo Madero, 

também foi feito um gráfico comparativo entre elas. Percebe-se que o Restaurante Durski 

e o Madero são as marcas do grupo que tem maior nível de “Confiabilidade”, 

“Sensibilidade”, “Sofisticação”, “Audácia” e “Diversão”, estando praticamente 

equivalentes em todos os quesitos analisados. A mesma equivalência ocorre entre as 

marcas A Sanduicheria do Durski e Jeronimo, todavia, com números abaixo dos 

encontrados na comparação entre Madero e Restaurante Durski. Por fim, nota-se que a 

percepção dos respondentes para com a marca Dundee Burger está abaixo de todas as 

outras marcas do Grupo Madero em todos os quesitos analisados conforme o gráfico 5. 



51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 5 - PERSONALIDADE DE MARCA ENTRE RESTAURANTES DA MARCA MADERO 
 
 

 
 
 

FONTE: AUTORES, 2019. 

 

4.2.3 ANÁLISE DO MERCADO CONSUMIDOR 

 
 

Os segmentos de mercados existentes no setor de bares e restaurantes são 

diversos, devido a gama de possibilidade de variações que existem quando se fala a 

respeito do setor alimentício. Para fins de análise e utilizando dados da pesquisa 

realizada para o presente projeto, buscou-se entender variáveis geográficas, 

demográficas e comportamentais para verificar o comportamento dos segmentos de 

mercado consumidor dos grupos setoriais no qual o Grupo Madero está presente, assim 

como no grupo setorial estudado em que a empresa não apresenta nenhuma marca. 

A começar com a análise comportamental, foi perguntado aos respondes sobre a 

frequência de consumo nos restaurantes em que o mesmo relatou ter realizado ao 

menos uma visita. Com uma análise rápida a respeito dos restaurantes do Grupo 

Madero, verifica-se que a maioria dos respondentes normalmente vão aos restaurantes 

de todas as marcas do grupo em média ou vez a cada dois meses ou mais, resultado 
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que demonstra que os consumidores não apresentam uma frequência de ida 

interessante aos restaurantes da marca. Além disso, é possível notar que apenas 18 dos 

respondentes válidos realizaram alguma visita ao Dundee Burger, como é possível 

visualizar no quadro 2: 

 
QUADRO 2 - FREQUÊNCIA DE VISITAS AOS RESTAURANTES DA MARCA MADERO 

 

 
 

Restaurantes 

Uma ou mais 

vezes por 

semana 

 
Uma vez a 

cada 15 dias 

 
Uma vez por 

mês 

Uma vez a cada 

2 meses ou 

mais 

Total de 

respondentes 

que consomem 

no restaurante 

Jeronimo 1,96% 3,92% 
 
23,53% 

70,59% 96 

Dundee Burger 5,56% 5,56% 
38,89 

% 
50,00% 18 

Sanduicheria 

Durski 
2,27% 3,41% 

25,00 

% 
69,32% 82 

Madero 2,73% 6,01% 
21,31 

% 
69,95% 180 

Restaurante 

Durski 
3,47% 2,78% 

17,36 

% 
76,39% 136 

FONTE: AUTORES (2019). 

 

 
Ao analisar a frequência de consumo do grupo setorial ao qual a marca Madero 

está presente, nota-se que o padrão de recorrência normalmente é baixo, visto que os 

consumidores costumam ir a tais estabelecimentos comumente entre uma vez por mês 

ou uma vez a cada dois meses ou mais. Se comparado aos seus concorrentes diretos 

nesse caso, o Madero tem grande destaque devido ao fato de que os respondentes 

relatam maior frequência de ida ao estabelecimento, assim como a marca é a mais 

frequentada entre eles, por 180 dos respondentes, como é possível verificar no quadro 

3. 

 
QUADRO 3 - FREQUÊNCIA DE VISITAS AOS RESTAURANTES CONCORRENTES DA MARCA 

MADERO 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Restaurantes 

Uma ou mais 

vezes por 

semana 

 
Uma vez a 

cada 15 dias 

 
Uma vez por 

mês 

Uma vez a cada 

2 meses ou 

mais 

Total de 

respondentes 

que consomem 

no restaurante 

 
Madero 

 
2,73% 

 
6,01% 

21,31 

% 
 

69,95% 
 

180 

 
Outback 

 
1,91% 

 
3,18% 

11,46 

% 
 

83,44% 
 

152 

 
Cão Véio 

 
0,00% 

 
0,00% 

0,00 

% 

100,00 

% 
 

10 

 
Mustang Sally 

 
0,00% 

 
1,75% 

5,26 

% 
 

92,98% 
 

105 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Sobre o grupo setorial em que concorrem as marcas Jeronimo e Dundee Burger, 

os concorrentes diretos do Grupo Madero lideram com supremacia a questão de 

conhecimento de marca, sendo ambas frequentadas por quase 100% dos respondentes. 

Nesse segmento é possível perceber maior frequência de consumo nas marcas 

MCDonald’s e Burger King, e frequência de consumo menor nas marcas do Grupo 

Madero que concorrem nesse grupo setorial, como é possível analisar no quadro 4: 

 
QUADRO 4 - FREQUÊNCIA DE VISITAS AOS RESTAURANTES CONCORRENTES DO 

JERONIMO E DUNDEE. 

 
 

Restaurantes 

Uma ou mais 

vezes por 

semana 

 
Uma vez a 

cada 15 dias 

 
Uma vez por 

mês 

Uma vez a cada 

2 meses ou 

mais 

Total de 

respondentes 

que consomem 

no restaurante 

 
MCDonald's 

 
5,83% 

20,63 

% 

22,87 

% 
 

50,67% 
 

223 

 
Jeronimo 

 
1,96% 

 
3,92% 

23,53 

% 
 

70,59% 
 

96 

 
Burger King 

 
2,75% 

11,01 

% 

23,39 

% 
 

62,84% 
 

216 

 
Dundee Burger 

 
5,56% 

 
5,56% 

38,89 

% 
 

50,00% 
 

18 

FONTE: AUTORES (2019) 
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No que tange o grupo setorial em que a marca A Sanduicheria do Durski concorre, 

percebe-se que o concorrente direto da marca, Subway, leva superioridade no que tange 

o conhecimento de marca, todavia, quanto a frequência de consumo, ambas estão quase 

empatadas, como verifica-se no quadro 5: 

 
QUADRO 5 - FREQUÊNCIA DO CONCORRENTE DA SANDUICHERIA. 

 

 
 

Restaurantes 

Uma ou mais 

vezes por 

semana 

 
Uma vez a 

cada 15 dias 

 
Uma vez por 

mês 

Uma vez a cada 

2 meses ou 

mais 

Total de 

respondentes 

que consomem 

no restaurante 

 
Subway 

 
2,76% 

 
7,83% 

23,04 

% 
 

66,36% 
 

217 

A Sanduicheria 

do Durski 
 

2,27% 
 

3,41% 

25,00 

% 
 

69,32% 
 

82 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Ao analisar a frequência de consumo no grupo setorial em que o Grupo Madero 

não concorre é possível ver que há certa discrepância, tanto no conhecimento do 

consumidor sobre as marcas analisadas quanto na frequência de consumo, como 

demonstra o quadro 6. 

 
QUADRO 6 - FREQUÊNCIA PORKS E MR. HOPPY. 

 

 
 

Restaurantes 

Uma ou mais 

vezes por 

semana 

 
Uma vez a 

cada 15 dias 

 
Uma vez por 

mês 

Uma vez a cada 

2 meses ou 

mais 

Total de 

respondentes 

que consomem 

no restaurante 

Porks 0,00% 8,70% 8,70% 82,61% 34 

Mr. Hoppy 3,16% 10,53% 25,26% 61,05% 88 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Além da frequência, foi analisado também o gasto médio dos consumidores nos 

restaurantes do Grupo Madero e seus concorrentes, diretos e indiretos. A começar pela 

verificação apenas das marcas do Grupo Madero, é possível ver que a média de gastos 
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no Jeronimo e no Dundee Burger são praticamente a mesma, a A Sanduicheria do Durski 

apresenta a menor média e o Restaurante Durski a maior, como mostra o quadro 7: 

 
QUADRO 7 - MÉDIA DE GASTO 

 

 
Restaurantes 

Média de gasto a 

cada ida ao 

restaurante 

Total de respondentes 

que consomem no 

restaurante 

Jeronimo R$ 39,51 96 

Dundee Burger R$ 39,50 18 

Sanduicheria Durski R$ 26,89 82 

Madero R$ 62,41 180 

Restaurante Durski R$ 71,54 136 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Quanto ao grupo setorial no qual a marca Madero concorre, verifica-se que o 

Madero é o restaurante que apresenta menor média de gasto, seguido de perto pelo 

Mustang Sally. Os restaurantes Cão Véio e Outback concorrem com as maiores médias 

nesse caso, conforme verifica-se no quadro 8: 

 
QUADRO 8 - MÉDIA DE GASTO CONCORRENTES MADERO 

 

 
Restaurantes 

Média de gasto a 

cada ida ao 

restaurante 

Total de respondentes 

que consomem no 

restaurante 

Madero R$ 62,41 180 

Outback R$ 81,38 152 

Cão Véio R$ 85,40 10 

Mustang Sally R$ 63,45 105 

FONTE: AUTORES (2019). 

 

 
Partindo para a análise de média de gastos dos restaurantes que concorrem no 

mesmo setor que o Jeronimo e o Dundee Burger, nota-se que os restaurantes do Grupo 

Madero nesse caso apresentam maior média, enquanto os seus concorrentes 

apresentam as menores médias do grupo, conforme o quadro 9 demonstra. 
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QUADRO 9 - MÉDIA DE GASTOS DOS CONCORRENTES DO JERONIMO E DUNDEE 
 

 
Restaurantes 

Média de gasto a 

cada ida ao 

restaurante 

Total de respondentes 

que consomem no 

restaurante 

MCDonald's R$ 34,47 223 

Jeronimo R$ 39,51 96 

Burger King R$ 33,83 216 

Dundee Burger R$ 39,50 18 

FONTE: AUTORES (2019). 

 
 

Sendo o grupo setorial com menor média de gastos, tanto A Sanduicheria do 

Durski quanto o Subway apresenta quase que a mesma média, conforme visualiza-se 

no quadro 10. 

QUADRO 10 - MÉDIA DE GASTOS SUBWAY E SANDUICHERIA. 
 

 
Restaurantes 

Média de gasto a 

cada ida ao 

restaurante 

Total de respondentes 

que consomem no 

restaurante 

Subway R$ 27,55 217 

A Sanduicheria do 

Durski 
 

R$ 26,89 
 

82 

FONTE: AUTORES (2019). 

 
 

Ao verificar o grupo setorial no qual o Grupo Madero não está presente, é possível 

ver que a média de gastos no Porks é maior que a do Mr. Hoppy, e se comparada com 

os grupos setoriais analisados, é possível perceber que a média de gastos se encontra 

entre o grupo setorial da marca A Sanduicheria do Durski e o grupo do Jeronimo e 

Dundee Burger. Os dados estão dispostos no quadro 11. 

 
QUADRO 11 - MÉDIA DE GASTOS PORK E MR. HOPPY. 

 

 
Restaurantes 

Média de gasto a 

cada ida ao 

restaurante 

Total de respondentes 

que consomem no 

restaurante 

Porks R$ 38,09 34 

Mr. Hoppy R$ 27,19 88 

FONTE: AUTORES (2019). 
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4.3 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

 
 

A análise do ambiente interno foi realizada sobre as quatro marcas do Grupo 

Madero. Quanto ao Madero, Jeronimo e A Sanduicheria do Durski foram analisados 

detalhadamente a missão, visão e valores, o mercado-alvo e o posicionamento das 

marcas, os produtos, serviços e submarcas, a comunicação integrada das mesmas, as 

decisões e o desempenho dos canais de distribuição e, por fim, as estratégias e políticas 

de preços de cada uma. A mesma análise foi realizada de maneira resumida para o 

Dundee Burger e o Restaurante Durski, devido à menor disponibilidade de informações 

sobre as marcas em fontes secundárias. 

Verificou-se, dessa forma, que há um grande déficit em relação a comunicação 

integrada do Jeronimo, da A Sanduicheria do Durski, do Restaurante Durski e do Dundee 

Burger quando o assunto é relacionado ao ambiente virtual. Também há uma forte 

semelhança de precificação e cardápio quando se fala a respeito do Jeronimo e do 

Dundee Burger, o que os torna concorrentes diretos em um mesmo grupo setorial. 

 
4.3.1 MADERO 

 
 

Fundada por Luiz Renato Durski Junior (também conhecido como Junior Durski) 

em 2005, a marca “Madero” carrega consigo esse nome devido as atividades realizadas 

antes da abertura do restaurante pelo seu dono, pois o mesmo era sócio-proprietário de 

uma empresa que atuava com comércio de madeira. 

A marca é reconhecida como a de maior destaque do Grupo Madero, e foi o 

segundo negócio no setor alimentício que o empresário Junior Durski apostou, estando 

atrás apenas do Restaurante Durski. 
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O Madero serve uma diversidade de produtos em seu cardápio, todavia, apresenta 

os seus hambúrgueres como carro chefe. A primeira unidade foi inaugurada em Curitiba 

no bairro São Francisco. 

A história da marca, segundo a mesma, foi iniciada após uma viagem do 

empresário Durski aos Estados Unidos, com a finalidade de conhecer diversas redes de 

restaurantes e receitas diferenciadas para que se encontra um modelo de negócio que 

fosse baseado em entregar qualidade e conforto ao seu público-alvo. 

Após 14 anos a rede conta com diversos restaurantes espalhados pelo Brasil, e 

chegou até a abrir uma unidade internacional em Miami, que foi encerrada em maio de 

2018. 

Os restaurantes da rede são divididos em quatro submarcas, que são a “Madero 

Burger”, a “Madero Steak House”, a “Madero Container” e, por fim, a “Madero Prime 

Steakhouse”. 

 
4.3.1.1 Missão, visão e valores 

 
Missão 

A missão do Madero, considerando os vídeos da campanha de reposicionamento 

da marca, lançados em dezembro de 2017, e cruzando esses vídeos com outras 

informações encontradas em suas redes sociais e website, é a seguinte: “Promover para 

todos os públicos com os quais se relaciona, internos e externos, uma experiência de 

bem-estar e de conexão direta com o melhor da vida.”. 

 
Visão 

O Slogan da marca era, até o início da campanha de reposicionamento era o “O 

Madero faz o melhor hamburger do mundo”, e fazia alusão a qualidade que era proposta 

aos consumidores, deixava claro que a rede buscava ser a melhor no que estava se 

propondo a oferecer. Desde o início da campanha de reposicionamento de marca, o 

Madero passou a adotar o seguinte slogan: “O hamburger do Madero faz o mundo 

melhor”, o que destaca o fato de que os restaurantes da rede adotaram a visão de buscar 

melhorar muitas coisas no mundo, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, 



59 
 

 
 
 
 
 
 

definir a o entendimento da marca acerca de alimentação saudável etc… isso tudo fica 

claro na nota oficial emitida nas notícias do website da rede de restaurantes, na época 

de lançamento da campanha. 

 
Valores 

Ainda considerando as informações da nota oficial citada acima, assim como os 

vídeos lançados e divulgados para a campanha de reposicionamento da marca, os 

valores da marca ficam explícitos como sendo os seguintes: 

● Preocupação cada vez maior com o bom uso do tempo e com a qualidade de vida; 

● Definição objetiva daquilo que a marca entende como alimentação saudável; 

● Estabelecimento de vínculos fortes com produtores locais de alimentos; 

● Respeito à tradição e aos valores brasileiros; 

● Valorização da formação, da evolução e do respeito aos funcionários e sócios; 

● Capacidade de Durski de antecipar algumas tendências globais de gestão e de 

vida para o cenário do Brasil. 

 

 
4.3.1.2 Mercado-alvo e posicionamento 

 

 
Posicionamento 

 

Ao falar do posicionamento do Madero, é importante entender que ele tem dois 

momentos: o momento antes da campanha de reposicionamento, lançada em dezembro 

de 2018, e o momento atual, que é o que ocorre após o lançamento da mesma. 

Começando pelo entendimento do momento anterior ao da campanha, o Madero 

tinha como base apenas o posicionamento de oferecer ao mercado uma comida de 

qualidade, com produtos desenvolvidos por eles mesmos ao consumidor. O slogan da 

marca explicitava tal posicionamento, e levava em consideração que os hambúrgueres 

eram o principal produto oferecido por eles, e esse era o seguinte: “Madero - The Best 

Burger in the World”, que em tradução livre significa "O Madero faz o melhor hamburger 

do mundo". 
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Após a campanha de reposicionamento o slogan anterior foi substituído por: "O 

hamburger do Madero faz o mundo melhor". Tal slogan busca deixar claro aos 

stakeholders da marca o novo posicionamento da mesma, que continua a se preocupar 

em entregar produtos de qualidade ao seu mercado-alvo, mas que ao mesmo tempo se 

preocupa em tratar questões sustentáveis e saudáveis com máxima importância. 

 
Mercado-alvo 

 
 

O mercado-alvo do Madero está em pessoas que buscam um ambiente que 

proponha oferecer conforto no modelo de “casual dining”, ou seja, restaurantes que 

ocupam um local intermediário entre as tradicionais redes de fast-food e redes que atuem 

com uma gastronomia mais elaborada. 

Após o reposicionamento da marca, também fica visível a busca por abranger um 

mercado-alvo que esteja alinhado com questões sustentáveis e saudáveis. É 

interessante notar também que, devido ao ticket médio e o ambiente dos restaurantes 

Madero, o mercado-alvo do mesmo está, em sua maioria, nas classes A e/ou B, assim 

como são pessoas com idades diversas, não havendo um limite máximo ou mínimo. 

 
4.3.1.3 Produtos, serviços e marcas 

 
Os produtos e serviços da marca Madero estão dispostos em quatro diferentes 

tipos de restaurantes, que são considerados submarcas do Madero, todos carregam o 

nome da marca mãe, e as principais diferenciações entre eles são os produtos fornecidos 

e a precificação dos produtos. Os restaurantes geralmente se adequam aos locais no 

qual estão inseridos, e buscam, portanto, se adequar aos públicos-alvos desses locais, 

mantendo o mesmo posicionamento da marca-mãe. 

É importante ressaltar que nessa parte da análise, devido a diversidade do 

cardápio dos restaurantes da rede, não serão detalhados quais produtos estão dispostos 

em quais menus. O detalhamento sobre os produtos será realizado no item “4.3.2.6 

Estratégias e políticas de preços” desse projeto, assim como a precificação dos mesmos. 
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Madero Prime Steakhouse 

 
O Madero Prime Steakhouse (figura 7) possui a segunda maior variedade de 

produtos de todas as submarcas existentes, e tem apenas uma unidade em Curitiba, 

sendo que essa unidade foi o primeiro restaurante da rede Madero. É a única das 

submarcas a atuar com reservas de mesas. 

O cardápio conta com 16 diferentes linhas de alimentos e um menu de Happy 

Hour em dias de semana, exceto feriados, das 17 horas às 20 horas. Dentre as linhas 

de alimentos, é possível citar que a submarca conta com: Bebidas; Bebidas Alcoólicas; 

Saladas; Entradas; Massas; Frango; Peixe; Carnes; Cheeseburgers; Sandwiches Fit; 

Sandwiches Gourmet; Kids; Acompanhamentos; Sobremesas; Cartas de Vinhos e 

Hambúrgueres no Prato. 

 
FIGURA 7 - MADERO PRIME STEAKHOUSE SÃO FRANCISCO 

FONTE: SITE MADERO (2019) 

 

Madero Steak House 
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O Madero Steak House (figura 8) possui a maior variedade de produtos de todas 

as submarcas existentes, com oito unidade em Curitiba e duas na região metropolitana 

da capital. Diferente do Madero Primesteak House e igual as demais submarcas, o 

Madero Steak House não apresenta a opção de reservas de mesas, e propõe aos 

consumidores que irão comparecer ao local em grupos grandes que mais de 50% do 

grupo esteja presente para que se possa disponibilizar mesa, com a finalidade de 

priorizar a ordem de chegada dos consumidores e buscar agilizar o atendimento. 

O cardápio da submarca conta com 17 diferentes linhas de alimentos e um menu 

de Happy Hour que funciona da mesma forma que o Happy Hour do Madero Prime 

Steakhouse. O Madero Steak House conta com todos os mesmos itens citados na 

submarca apresentada anteriormente, com a adição da opção de “Burgers Vegetarianos 

e Veganos”. 

 
FIGURA 8 - MADERO STEAK HOUSE BATEL 

FONTE: SITE MADERO (2019) 

 
Madero Burger 
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O Madero Burger (figura 9) normalmente localiza-se em praças de alimentação de 

Shoppings, possuindo um cardápio com uma menor variedade de produtos que os 

demais modelos de restaurantes do Madero, e propõe-se a entregar a mesma qualidade, 

posicionamento principal da marca-mãe. Em Curitiba, é possível encontrar quatro 

restaurantes Madero Burger, todas localizadas em Shoppings Centers. 

O cardápio da submarca conta com nove diferentes linhas de alimentos, e é o 

único a não possuir um menu de Happy Hour. O cardápio do Madero Burger conta com: 

Bebidas; Bebidas Alcoólicas; Entradas; Cheeseburgers; Sandwiches Fit; Sandwiches 

Gourmet; Kids; Acompanhamentos e Sobremesas. 

 
 
 

 
FIGURA 9 - MADERO BURGER SHOP CURITIBA 

FONTE: SITE MADERO (2019) 

 
 

Madero Container 
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O Madero Container (figura 10) se propõe a oferecer um ambiente mais descolado 

e inovador que os demais restaurantes da marca. Assim como o Madero Burger, com 

um cardápio mais enxuto que as outras duas submarcas. Em Curitiba a submarca é 

representada por um restaurante, localizado no bairro CIC, e na região metropolitana 

também, por um restaurante, localizado em Campo Largo. 

O cardápio da submarca conta com nove diferentes linhas de alimentos, todos 

iguais aos do Madero Burger. A grande diferença entre o cardápio dessas submarcas é 

a respeito do Happy Hour, que existe no Madero Container, e funciona no mesmo horário 

que os Happy Hours existentes no Madero Prime Steakhouse e no Madero Steak House. 

 
FIGURA 10 - MADERO CONTAINER CIC 

FONTE: SITE MADERO (2019) 

 

4.3.1.4 Comunicação integrada 

 
A marca Madero mudou seu posicionamento no final de 2017, e investiu 

principalmente em branded content (marketing de conteúdo), realizado através de sete 

vídeos que tem o intuito de demonstrar aos consumidores a trajetória e essência marca. 
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Tais videos são circulados em redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook), no 

cinema, em alguns canais de TV por assinatura e nos restaurantes da marca. 

O primeiro vídeo da campanha de reposicionamento foi lançado em 1 de 

dezembro de 2017 e tem cerca de 1,5 milhões de visualizações na plataforma YouTube. 

Esse vídeo conta a história de como o hambúrguer do Madero nasceu, falando a respeito 

da trajetória do empresário Junior Durski, que é o protagonista do vídeo. 

O segundo vídeo tem o intuito de mostrar a história de alimentos oferecidos pela 

marca, sendo o principal desses o palmito pupunha. Nesse caso o fornecedor desses 

produtos para o Madero conta a história sustentável do alimento, e menciona o quanto 

eles cresceram por conta do grupo Madero. 

O terceiro vídeo da campanha fala a respeito da maionese caseira servida nos 

restaurantes, e é protagonizado por Junior Durski e a sua mãe, Maria Durski. 

O quarto vídeo mostra a cozinha central do Grupo Madero, e nesse vídeo o ator 

Rafael Losso acompanha todo o processo da fabricação do hamburguer. 

O quinto vídeo mostra a arquiteta e familiar do empresário Junior Durski, Kethlen 

Ribas Durski, explicando os detalhes arquitetônicos de cada Madero desenvolvidos por 

ela. 

O penúltimo vídeo da campanha conta a história de um casal, Rodrigo e Carol, 

que possuem a rotina corrida e que quando querem celebrar a vida com os amigos vão 

ao Madero. 

E o sétimo e último vídeo da série mostra a história de Paulo Pasko, um jovem de 

17 anos, que trabalhava com seu pai na lavoura e ouviu no rádio uma vaga de emprego 

da marca, entrou como auxiliar de garçom e atualmente é supervisor de operações de 

oito unidades Madero. A marca busca demonstrar a questão de valorização proposta 

aos colaboradores. 

Nos finais de todos os vídeos, apresenta-se o posicionamento antigo da marca (O 

Madero faz o melhor hambúrguer do mundo), alterando as ordens das palavras para o 

novo posicionamento (O hambúrguer do Madero faz o mundo melhor). A marca busca 

transmitir sempre a tradição de família, e os cuidados dos alimentos sempre sendo bem 

cuidados e sustentáveis. Além da campanha são expostos outros videos no Youtube e 
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nas outras redes sociais, envolvendo funcionários, a fazenda e histórias de cada 

ingrediente. 

No Instagram o Madero possui 386 mil seguidores e há publicações realizadas 

semanalmente, sempre falando a respeito dos restaurantes da marca, além de vídeos 

falando sobre informações de preparo de pratos e/ou ingredientes. No Facebook a 

página possui 511 mil seguidores, e a última publicação foi realizada em abril de 2019. 

No Twitter, a marca possui apenas 5.785 seguidores, e sua última postagem foi em julho 

de 2017, antes mesmo de alterar seu posicionamento. E, por fim, no Linkedin a marca 

aparece como Grupo Madero (englobando todas as marcas), e divulga, majoritariamente, 

vagas de emprego. 

 

Decisões e desempenho de canais 

 
O Madero está localizado em dezessete estados brasileiros e também no Distrito 

Federal, contando com um total de 137 restaurantes espalhados por esses estados e em 

setenta e três diferentes cidades, segundo o seu website. Assim como realizado nas 

demais marcas do Grupo Madero apenas serão analisados os restaurantes dispostos 

em Curitiba e Região Metropolitana. 

Em Curitiba a rede conta com quatorze restaurantes, sendo que um desses é da 

submarca Madero Container, um outro da submarca Madero Prime Steakhouse, quatro 

são da submarca Madero Burger e, por fim, oito são da submarca Madero Steak House. 

Já na região metropolitana, o Madero tem um restaurante localizado em Campo Largo, 

que é um Madero Container, localizado na BR 277, KM 123, logo na entrada da cidade. 

Além desse, tem também dois restaurantes em São José dos Pinhais. São dois Madero 

Steak House, um localizado no aeroporto da cidade e outro no Shopping São José. 

No mapa abaixo (figura 11) é possível visualizar a localização dos quatorze 

restaurantes localizados em Curitiba, segmentados pelas respectivas submarcas que os 

mesmos representam. A opção por não abranger a região metropolitana de Curitiba no 

mapa acima foi causada pelo fato de facilitar a visualização do mesmo. Os símbolos em 

“S” significam Madero Steak House, os símbolos em “B” significam Madero Burger, o 
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símbolo em “P” significa Madero Prime Steakhouse e o símbolo em “C” significa Madero 

Container. 

FIGURA 11 - LOCALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES 

FONTE: AUTORES (2019) 

 

 
Até julho de 2018 os restaurantes do Madero contavam com serviço de Delivery, 

apenas em alguns bairros de Curitiba. O serviço de delivery do Madero foi funcionava 

diretamente pelo website do restaurante, todavia, foi encerrado para dar espaço ao 

delivery do Jeronimo, pois na visão da empresa a marca tinha mais aderência a proposta 

do serviço. Em outubro de 2019 o Grupo Madero resolveu colocar novamente os 

restaurantes da marca Madero para funcionarem na modalidade de delivery, em parceria 

com o iFood. No aplicativo é possível comprar produtos dos seguintes menus: 

“Cheeseburgers”; “Sandwiches Gourmet”; “Acompanhamentos”; “Sobremesas” e 

“Bebidas”. Não são todos os restaurantes da rede que estão no aplicativo, apenas os 

restaurantes da submarca “Madero Steak House”. 
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4.3.1.5 Estratégias e políticas de preços 

 
A precificação dos quatro estilos de restaurantes do Madero apresenta variações 

para um mesmo produto ofertado pelos quatro. Além disso, os restaurantes da rede 

apresentam um programa de fidelidade, que exige cadastro no site da rede, e gera os 

seguintes benefícios: 

● Após se inscrever e ir ao Madero uma vez, o consumidor passa a participar do 

programa como “Fidelidade White” e possui 10% de desconto em todas as 

entradas, sobremesas e carta de vinhos. 

● Na sequência o consumidor pode ser tornar “Fidelidade Green”, para isso ele 

precisa ir 10 vezes ao Madero, em 60 dias. Nessa categoria o consumidor ganha 

20% de desconto em entradas, sobremesas e carta de vinhos. 

● Por fim, há a “Fidelidade Black”. Para se tornar, o consumidor precisar ir 24 vezes 

ao Madero em 180 dias (6 meses). Nessa categoria, ele ganha 30% de desconto 

em entradas, sobremesas e carta de vinhos. 

É importante notar que as idas aos restaurantes não podem ocorrer durante 

o Happy Hour dos mesmos, caso ocorra, a ida em questão não será válida para 

a promoção. 

Nas tabelas a seguir é possível ver qual é a composição dos cardápios dos 

restaurantes e qual é a precificação de cada produto em cada uma das submarcas 

Madero. 

 
Happy Hour 

O Happy Hour do Madero (quadro 12) ocorre em quase todas as submarcas, 

exceto no Madero Burger. As promoções ofertadas são válidas de segunda à sexta-feira, 

das 17 horas às 20 horas, exceto em datas comemorativas e/ou feriados. 

 
QUADRO 12 - CARDÁPIO HAPPY HOUR MADERO 

 

 
Happy Hour 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero Steak 

House 

Chopp na Caneca Congelada - 50% - 50% off 
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  off   

Caipirinha, Cocktail e Taça de Vinho - - - 50% off 

Cartas de Vinho - - - 50% off 

 
Schnitzel 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

28,00 

Linguicinha de Pernil Defumada e 

Grelhada na Churrasqueira (400g) 
 

- 
 

- 
 

R$ 35,00 

R$ 

36,00 

 
Chicken Finger (6 unidades) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

23,00 

 
Minipásteis de Carne 

 
- 

R$ 

18,00 
 

- 

R$ 

18,00 

 
Cesta de Batatas Fritas 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

21,00 

 
Mini Coxinha de Frango (10 unidades) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

12,00 

 
Mini Coxinha de Frango (20 unidades) 

 
- 

R$ 

20,00 
 

- 

R$ 

20,00 

 
Choripán 

 
- 

R$ 

33,00 
 

- 

R$ 

33,00 

 
Madero 

 
- 

R$ 

33,00 
 

- 

R$ 

33,00 

 
Madero Super 

 
- 

R$ 

40,00 
 

- 

R$ 

40,00 

 
Madero Bacon 

 
- 

R$ 

39,00 
 

- 

R$ 

39,00 

 
Madero Bacon Super 

 
- 

R$ 

49,00 
 

R$ 46,00 

R$ 

49,00 

 
Cordeiro 

 
- 

R$ 

41,00 
 

- 

R$ 

41,00 

 
Cordeiro Bacon 

 
- 

R$ 

47,00 
 

- 

R$ 

47,00 

Cesta de Batatas Fritas com Cheddar e 

Bacon 
 

- 
 

- 
 

- 

R$ 

27,00 

 
Madero's Best Wings 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

24,00 

 
Nachos Calientes 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

40,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 
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Bebidas 

O cardápio de bebidas (quadro 13) do Madero apresenta uma diversificação de 

bebidas não-alcoólicas para consumo. A submarca “Madero Prime Steakhouse” é a qual 

mais apresenta diversidade em seu cardápio, as demais têm quase a mesma gama de 

produtos ofertados. 

 
QUADRO 13 - CARDÁPIO BEBIDAS MADERO 

 

Bebidas Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Água Mineral R$ 

5,00 

R$ 

5,00 

R$ 5,00 R$ 

5,00 

Refrigerante R$ 

6,00 

R$ 

6,00 

R$ 6,00 R$ 

6,00 

Schweppes - - R$ 6,00 R$ 

6,00 

Café Nespresso - R$ 

7,00 

R$ 9,00 R$ 

7,00 

Suco de Uva R$ 

10,00 

R$ 

10,00 

R$ 9,00 R$ 

10,00 

Suco de Laranja Natural R$ 

10,00 

R$ 

10,00 

- R$ 

10,00 

Chás Gelado Madero R$ 

6,00 

R$ 

6,00 

R$ 5,00 R$ 

6,00 

Sodas Madero R$ 

8,00 

R$ 

8,00 

R$ 8,00 R$ 

8,00 

Lemonades Madero R$ 

6,00 

R$ 

6,00 

- R$ 

6,00 

Água Mineral Importada - - R$ 12,00 - 

Aquarius Fresh - - R$ 7,00 - 

Cerveja Sem Álcool (lata) - - R$ 8,00 - 

Chás Twinings - - R$ 9,00 - 

Coca Cola - - R$ 6,00 - 

Coca Cola Zero - - R$ 6,00 - 

Fanta - - R$ 6,00 - 

Guaraná Kuat - - R$ 6,00 - 

Guaraná Kuat Zero - - R$ 6,00 - 

Pink Lemonade - - R$ 5,00 - 
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Sprite - - R$ 6,00 - 

Suco de Tomate - - R$ 12,00 - 

Sucos Naturais (Laranja, Maracujá, 

Abacaxi e Limonada Suíça) 
 

- 
 

- 
 

R$ 8,00 
 

- 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Entradas 

O cardápio de Entradas do Madero (quadro 14) apresenta diversos alimentos que 

tem o intuito de servir como alimento usado para se aguardar o “prato principal”, 

apresentando uma diversidade de porções para degustação. No Madero Prime 

Steakhouse e no Madero Steak House a variedade de alimentos é maior e com valores 

diferenciados. Já no Madero Burger e Madero Container há uma menor variedade e 

valores idênticos. 

 
QUADRO 14 - CARDÁPIO DE ENTRADAS MADERO 

 

 
Entradas 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

 
Palmito Assado 

 
- 

 
- 

 
R$ 41,00 

R$ 

42,00 

 
Minipastéis de Carne 

R 

$ 22,00 

R$ 

22,00 
 

R$ 22,00 

R$ 

22,00 

 
Cesta de Batatas Fritas 

 
- 

 
- 

 
R$ 23,00 

R$ 

26,00 

 
Chicken Fingers (6 Unidades) 

R 

$ 27,00 

R$ 

27,00 
 

R$ 21,00 

R$ 

27,00 

 
Chicken Fingers (3 Unidades) 

R 

$ 16,00 

R$ 

16,00 
 

R$ 15,00 

R$ 

16,00 

Linguicinha de Pernil Defumada e Grelhada 

na Churrasqueira (130g) 
 

- 
 

- 
 

R$ 25,00 

R$ 

26,00 

Linguicinha de Pernil Defumada e Grelhada 

na Churrasqueira (400g) 
 

- 
 

- 
 

R$ 43,00 

R$ 

44,00 

 
Schnitzel 

 
- 

 
- 

 
R$ 31,00 

R$ 

32,00 

 
Cesta de Batatas Fritas com Cheddar e Bacon 

R 

$ 33,00 

R$ 

33,00 
 

R$ 33,00 

R$ 

33,00 

Madero's Best Wings - - R$ 29,00 R$ 
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    29,00 

 
Mini Coxinha de Frango (10 Unidades) 

R 

$ 18,00 

R$ 

18,00 
 

R$ 17,00 

R$ 

18,00 

 
Mini Coxinha de Frango (20 Unidades) 

R 

$ 26,00 

R$ 

26,00 
 

R$ 25,00 

R$ 

26,00 

 
Nachos Calientes 

 
- 

 
- 

 
R$ 49,00 

R$ 

49,00 

Couvert - - R$ 10,00 - 

 
Saladas 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

O menu de Saladas (quadro 15) está presente apenas no Madero Prime 

Steakhouse e no Madero Steakhouse, com valores diferenciados em cada submarca, e 

com maior variedade de produtos no Madero Prime Steakhouse. 

 
QUADRO 15 - CARDÁPIO DE SALADAS MADERO 

 

 
Saladas 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

 
Caesar Salad de Entrada (Pequena) 

 
- 

 
- 

 
R$ 17,00 

R$ 

19,00 

 
Caesar Salad (Mignon Grelhado) 

 
- 

 
- 

 
R$ 39,00 

R$ 

44,00 

 
Caesar Salad (Peito de Frango Grelhado) 

 
- 

 
- 

 
R$ 38,00 

R$ 

37,00 

 
Caesar Salad (Camarões) 

 
- 

 
- 

 
R$ 56,00 

R$ 

56,00 

 
Caesar Salad (Hamburger Vegetariano) 

 
- 

 
- 

 
R$ 39,00 

R$ 

37,00 

 
Salada Madero Fit 

 
- 

 
- 

 
R$ 39,00 

R$ 

37,00 

 
Salada Madero Veggie 

 
- 

 
- 

 
R$ 39,00 

R$ 

33,00 

 
Caesar Salad (Hamburger) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

37,00 

 
Salada do Chef 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

31,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 
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Massas 

Assim como o menu de Saladas, o menu de Massas (quadro 16) também está 

presente apenas no Madero Primesteak House e no Madero Steakhouse, com diferentes 

valores e, dessa vez, com a mesma variedade de produtos. 

 
QUADRO 16 - CARDAPIO DE MASSAS MADERO 

 

 
Massas 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

 
Penne com Molho do Chef 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

39,00 

 
Penne com Peito de Frango 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

39,00 

 
Penne com Camarões 

 
- 

 
- 

 
R$ 57,00 

R$ 

69,00 

 
Penne à Primavera 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

39,00 

 
Penne à Bolonhesa 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

39,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Frangos 

Também disponível apenas no menu do Madero Primesteak House e Madero 

Steakhouse, o menu Frangos (quadro 17) apresenta as mesmas duas opções de 

alimentos para ambas as submarcas, com valores idênticos. 

 
QUADRO 17 - CARDÁPIO DE FRANGO MADERO 

 

 
Frangos 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

 
Peito de Frango com Molho de Ervas Finas 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

44,00 

 
Peito de Frango com Molho de Mostarda 

 
- 

 
- 

 
R$ 44,00 

R$ 

44,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Peixes 
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O menu de peixes (quadro 18), assim como os anteriores, está presente apenas 

no Madero Primesteak House e Madero Steakhouse, com maior diversidade na primeira 

submarca citada e valores diferenciados. 

 
QUADRO 18 - CARDÁPIO DE PEIXES MADERO 

 

 
Peixes 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Filé de Tilápia com um Fio de Azeite de Oliva 

e Alcaparras 
 

- 
 

- 
 

R$ 45,00 

R$ 

42,00 

Filé de Tilápia com Molho de Camarões e 

Tomates 
 

- 
 

- 
 

R$ 57,00 

R$ 

69,00 

Lombo de Bacalhau Grelhado - - R$ 92,00 - 

Strogonoff de Camarões - - R$ 85,00 - 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Carnes 

Menu também exclusivo do Madero Primesteak House e Madero Steakhouse, 

conta com diferentes tipos de cortes de carne em ambas as submarcas, com valores 

também diferenciados conforme o quadro 19. 

 
QUADRO 19 - CARDÁPIO DE CARNES MADERO 

 

 
Carnes 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

L'entrecôte do Chef Junior Durski - - R$ 65,00 - 

L'entrecôte do Chef Junior Durski (com 

Batatas Fritas) 
 

- 
 

- 
 

- 

R$ 

65,00 

Bife de Chorizo (250g) - - R$ 56,00 - 

 
Bife de Chorizo (Contrafilé 350g) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

65,00 

Bife de Chorizo (400g) - - R$ 69,00 - 

Carret (French Rack 300g) - - R$ 61,00 - 

Carret (French Rack 500g) - - R$ 81,00 - 

 
Picanha Super Premium (350g) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

69,00 

Filé Argentino (Ribeye 250g) - - - R$ 
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    60,00 

Filé Argentino (250g) - - R$ 56,00 - 

Filé Argentino (400g) - - R$ 69,00 - 

 
Filé Mignon (250g) 

 
- 

 
- 

 
R$ 56,00 

R$ 

61,00 

Filé Mignon (400g) - - R$ 69,00 - 

Filé Mignon a Cavalo - - R$ 67,00 - 

Filé Mignon au Poivre - - R$ 69,00 - 

 
Filé Mignon com Molho de Pimentas Verdes 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

65,00 

 
Filé Mignon com Molho de Ervas Finas 

 
- 

 
- 

 
R$ 67,00 

R$ 

65,00 

 
Filé Mignon com Molho de Mostarda 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

65,00 

Filé Mignon com Molho de Mostarda Dijon - - R$ 63,00 - 

 
Mignon com Molho Barbecue 

 
- 

 
- 

 
R$ 67,00 

R$ 

65,00 

 
Milanesa de Lombinho (Schnitzel) 

 
- 

 
- 

 
R$ 36,00 

R$ 

39,00 

 
Parmegiana de Lombinho 

 
- 

 
- 

 
R$ 46,00 

R$ 

46,00 

Picanha (250g) - - R$ 59,00 - 

Picanha (400g) - - R$ 76,00 - 

Strogonoff de Mignon - - R$ 56,00 - 

 
Costelinha (800g) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

69,00 

 
Costelinha (400g) 

 
- 

 
- 

 
- 

R$ 

49,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Cheeseburgers 

Esse menu (quadro 20) está disponível em todas as submarcas do Madero, e 

todos os pratos disponíveis também estão em todos os restaurantes. As grandes 

diferenças estão na precificação, que é igual no Madero Burger e Madero Container, e 

diferentes nas demais submarcas. Além disso, o Madero Burger e Madero Container 

contam com a opção de oferecer os pratos em modelo de Combo (com 

acompanhamento diferenciado) ou normal. 
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QUADRO 20 - CARDÁPIO DE CHEESEBURGERS 
 

 

 
Cheeseburgers 

 

 
Madero Burger 

 

 
Madero Container 

Madero 

Prime 

Steakhouse 

 

Madero 

Steak House 

 

 
Madero 

 
R$39,00 

(Combo) 

 

 
30,00 

 
R$ 

R$ 

39,00 

(Combo) 

 
R 

$ 30,00 

 

 
39,00 

 
R$ 

 

 
39,00 

 
R$ 

 

 
Madero Super 

 
R$48,00 

(Combo) 

 

 
39,00 

 
R$ 

R$ 

48,00 

(Combo) 

 
R 

$ 39,00 

 

 
48,00 

 
R$ 

 

 
48,00 

 
R$ 

 

 
Madero Bacon 

 
R$45,00 

(Combo) 

 

 
36,00 

 
R$ 

R$ 

45,00 

(Combo) 

 
R 

$ 36,00 

 

 
45,00 

 
R$ 

 

 
45,00 

 
R$ 

 

Madero Bacon 

Super 

 
R$58,00 

(Combo) 

 

 
49,00 

 
R$ 

R$ 

58,00 

(Combo) 

 
R 

$ 49,00 

 

 
54,00 

 
R$ 

 

 
58,00 

 
R$ 

 

 
Junior 

 
R$36,00 

(Combo) 

 

 
27,00 

 
R$ 

R$ 

36,00 

(Combo) 

 
R 

$ 27,00 

 

 
36,00 

 
R$ 

 

 
36,00 

 
R$ 

 

 
Cordeiro 

 
R$49,00 

(Combo) 

 

 
40,00 

 
R$ 

R$ 

49,00 

(Combo) 

 
R 

$ 40,00 

 

 
49,00 

 
R$ 

 

 
49,00 

 
R$ 

 

 
Cordeiro Super 

 
R 

(Combo) 

 
59,00 

 

 
50,00 

 
R$ 

R$ 

59,00 

(Combo) 

 
R 

$ 50,00 

 

 
56,00 

 
R$ 

 

 
59,00 

 
R$ 

 

 
Cordeiro Bacon 

 
R 

(Combo) 

 
55,00 

 

 
46,00 

 
R$ 

R$ 

55,00 

(Combo) 

 
R 

$ 46,00 

 

 
55,00 

 
R$ 

 

 
55,00 

 
R$ 

 

 
Junior Bacon 

 
40,00 

(Combo) 

 

 
31,00 

 
R$ 

R$ 

40,00 

(Combo) 

 
R 

$ 31,00 

 

 
40,00 

 
R$ 

 

 
40,00 

 
R$ 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Sandwiches Fit 

Seguindo a mesma linha dos Cheeseburgers, esse menu está disponível em todas 

as submarcas do Madero, porém, nem todos os pratos disponíveis estão em todos os 

restaurantes. A precificação é igual no Madero Burger e Madero Container, e diferentes 
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nas demais submarcas. Por fim, o Madero Burger e Madero Container também contam 

com a opção de oferecer os pratos em modelo de Combo (com acompanhamento 

diferenciado) ou normal conforme o quadro 21. 

 
QUADRO 21 - CARDÁPIO SANDWICHES FIT MADERO 

 

 
Sandwiches Fit 

 
Madero Burger 

 
Madero Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

 
Madero Fit 

R$ 38,00 

(Combo) 

R$ 

29,00 
 
R$38,00(Combo) 

R$ 

29,00 
 
R$ 37,00 

 
R$ 38,00 

 
Madero Menos Sal 

R$ 39,00 

(Combo) 

R$ 

30,00 
 
R$39,00 (Combo) 

R$ 

30,00 
 

R$ 38,00 
 
R$ 39,00 

 
Cheese Chicken Fit 

R$ 36,00 

(Combo) 

R$ 

27,00 

R$ 

(Combo) 

36,00 R$ 

27,00 
 

R$ 38,00 
 
R$ 36,00 

Burger Junior Vegano 

Fit 

R$ 36,00 

(Combo) 

R$ 

27,00 

R$ 

(Combo) 

36,00 R$ 

27,00 
 

- 
 
R$ 36,00 

 
Burger Vegano Fit 

R$ 39,00 

(Combo) 

R$ 

30,00 

R$ 

(Combo) 

39,00 R$ 

30,00 
 

- 
 
R$ 39,00 

Cheeseburger 

Vegetariano Fit 

Junior R$ 36,00 

(Combo) 

R$ 

27,00 

R$ 

(Combo) 

36,00 R$ 

27,00 
 

- 
 
R$ 36,00 

Cheeseburger 

Vegetariano Fit 

R$ 39,00 

(Combo) 

R$ 

30,00 

R$ 

(Combo) 

39,00 R$ 

30,00 
 

- 
 
R$ 39,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Sandwiches Gourmet 

Os Sandwiches Gourmet (quadro 22) são a linha “premium” de Sandwiches dos 

restaurantes Madero. No Madero Burger e Madero Container há a opção de combo ou 

não, e ambos os valores são iguais para todas as opções oferecidas, nos demais não. 

 
QUADRO 22 - CARDÁPIO SANDWICHES GOURMET MADERO 

 

 

 
Sandwiches Gourmet 

 

 
Madero Burger 

 

 
Madero Container 

Madero 

Prime 

Steakhouse 

 

Madero 

Steak House 

 
Choripán 

R$39,00 

(Combo) 
 
R$ 30,00 

R$39,00 

(Combo) 
 
R$ 30,00 

 
R$ 39,00 

 
R$ 39,00 

 

Cheese Chicken Crispy 
 

R$36,00 
 

R$ 27,00 
 

R$36,00 
 

R$ 27,00 
 

R$ 37,00 
 

R$ 36,00 
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 (Combo)  (Combo)    

Cheese Chicken 

Grelhado 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 36,00 

Sandwich de Queijo 

Coalho Vegetariano 

R$36,00 

(Combo) 
 
R$ 27,00 

R$ 36,00 

(Combo) 
 
R$ 27,00 

 
- 

 
R$ 36,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Burgers Vegetarianos e Veganos 

Esse menu (quadro 23) é exclusivo do Madero Steak House, e nele contém 

opções veganas e vegetarianas, mas é importante frisar que não é o único menu a 

fornecer opções do gênero entre os restaurantes da marca. 

 
QUADRO 23 - CARDÁPIO DE BURGERS VEGETARIANOS E VEGANOS MADERO 

 

 
Burgers Vegetarianos e Veganos 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Burger Junior Vegano - - - R$ 36,00 

Burger Vegano - - - R$ 39,00 

Cheeseburger Junior Vegetariano - - - R$ 36,00 

Cheeseburger Vegetariano - - - R$ 39,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Kids 

O menu Kids (quadro 24) é fornecido em todos os restaurantes da rede, e tem a 

finalidade de atingir o público considerado criança. O Madero Burger e o Madero 

Container apresentam a opção de combo e valores idênticos, mas com uma variedade 

menor de alimentos. Já as demais submarcas apresentam maior variedade, todavia, com 

valores diferenciados entre os restaurantes. 

 
QUADRO 24 - CARDÁPIO KIDS MADERO 

 

 

 
Kids 

 

 
Madero Burger 

 

 
Madero Container 

Madero 

Prime 

Steakhouse 

 

Madero 

Steak House 
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Cheeseburger Kids 

R$24,00 

(Combo) 
 
R$ 16,00 

R$24,00 

(Combo) 
 
R$ 16,00 

 
R$ 21,00 

 
R$ 20,00 

Peito de Frango 

Grelhado 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 21,00 

 
R$ 20,00 

Penne Kids com Molho 

do Chef 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 25,00 

 
R$ 24,00 

Filé de Tilápia 

Grelhado 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 22,00 

 
R$ 21,00 

Hamburger no Prato 

com Queijo Cheddar 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 21,00 

 
R$ 20,00 

Mignon Grelhado - - - - R$ 25,00 R$ 24,00 

Almôndegas ao Sugo - - - - - R$ 21,00 

 
Cheese Bacon Kids 

R$27,00 

(Combo) 
 
R$ 19,00 

R$27,00 

(Combo) 
 
R$ 19,00 

 
- 

 
R$ 23,00 

Hamburger Kids 

Vegetariano no Prato 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 18,00 

 
Kids Vegetariano 

R$22,00 

(Combo) 
 
R$ 14,00 

R$22,00 

(Combo) 
 
R$ 14,00 

 
- 

 
R$ 18,00 

Penne Kids à 

Bolonhesa 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 21,00 

Penne Kids com Molho 

Branco 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 21,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Acompanhamentos 

Os Acompanhamos (quadro 25) estão disponíveis em todos os restaurantes da 

rede, com maior variedade nas submarcas Madero Prime Steakhouse e Madero Steak 

House, e com valores variados. 

 
QUADRO 25 - CARDÁPIO ACOMPANHAMENTOS 

 

 
Acompanhamentos 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Arroz Branco - - R$ 9,00 - 

Batatas Fritas - - R$ 9,00 - 

Penne Integral com Molho Pesto - - R$ 10,00 - 

Farofa Madero - - R$ 10,00 - 

Cesta de Pães - - R$ 7,00 - 
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Baião de Dois - - R$ 18,00 - 

Farofa com Ovos - - R$ 12,00 - 

Maionese de Batatas - - R$ 18,00 - 

Mini Caesar Salad - - R$ 17,00 - 

Mini Salada de Folhas Verdes - - R$ 10,00 - 

Purê de Batatas - - R$ 9,00 - 

Molhos Extras - - - R$ 5,00 

Acompanhamento Extra (Arroz Branco, 

Legumes, Batatas Fritas, Penne na Manteiga, 

Farofa Madero ou Cesta de Pães) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
R$ 9,00 

Maionese R$ 4,00 R$ 4,00 - R$ 4,00 

Porção Extra de Cheddar e Bacon R$ 10,00 R$ 10,00 - R$ 10,00 

Porção Extra de Batatas Fritas R$ 9,00 R$ 9,00 - - 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Hamburgers no Prato 

Os Hamburgers no Prato estão disponíveis apenas no Madero Prime Steakhouse 

e Madero Steak House. Há apenas três opções no segundo e duas no primeiro, com 

valores diferenciados conforme o quadro 26. 

 
QUADRO 26 - CARDÁPIO DE HAMBURGERS NO PRATO DO MADERO 

 

 
Hamburgers no Prato 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Hamburger Bovino no Prato - - R$ 37,00 R$ 39,00 

Hamburger de Cordeiro no Prato - - R$ 48,00 R$ 49,00 

Hamburger Vegetariano no Prato - - - R$ 39,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Sobremesas 

As Sobremesas (quadro 27) estão disponíveis em todas as submarcas da rede, 

todavia, no Madero Burger e Madero Container há apenas duas opções, com valores 

iguais. Nas demais submarcas há diversas opções de sobremesas com valores variados. 

 
QUADRO 27 - CARDÁPIO SOBREMESAS MADERO 
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Sobremesas 

Madero 

Burger 

Madero 

Container 

Madero Prime 

Steakhouse 

Madero 

Steak House 

Petit Gâteau de Doce de Leite - - R$ 26,00 R$ 35,00 

Sorvete Fit de Framboesa com Calda de 

Frutas Vermelhas 
 

- 
 

- 
 
R$ 16,00 

 
R$ 19,00 

Brownie de Chocolate R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 24,00 - 

Brigadeiro de Colher Servido na Panelinha - - R$ 17,00 R$ 22,00 

Minimousse de Doce de Leite - - R$ 4,00 R$ 5,00 

Bolo de Amendoim da Vó Izabel Ossowski - - R$ 20,00 - 

Creme de Papaia com Licor de Cassis - - R$ 25,00 - 

Petit Four de Bolo da Vó Izabel Ossowski - - R$ 12,00 - 

Sorvete Artesanal de Vanilla com Calda de 

Chocolate e Amêndoas Laminadas 
 

- 
 

- 
 
R$ 16,00 

 
- 

Sorvete Artesanal de Vanilla com Calda de 

Frutas Vermelhas e Morangos Frescos 
 

- 
 

- 
 
R$ 16,00 

 
- 

Mini Brigadeiro de Colher R$ 8,00 R$ 8,00 - - 

Sorvete de Vanilla com Calda de Chocolate e 

Amêndoas Laminadas 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 19,00 

Brownie de Chocolate com Sorvete Artesanal 

de Vanilla e Calda de Chocolate 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 28,00 

Sorvete de Vanilla com Banana em Calda - - - R$ 19,00 

Sorvete de Vanilla com Calda de Frutas 

Vermelhas 
 

- 
 

- 
 

- 
 
R$ 19,00 

Banana Split na Taça - - - R$ 20,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE MADERO; AUTORES (2019) 

 

 
Bebidas Alcoólicas 

O cardápio de bebidas alcoólicas apresenta a maior variedade de produtos 

ofertados nos restaurantes das submarcas Madero Prime Steakhouse (67 produtos em 

bebidas alcoólicas) e Madero Steak House (33 produtos em bebidas alcoólicas), e por 

serem opções diferentes em cada uma das submarcas não é interessante criar uma 

tabela para descrevê-los em detalhes. Nas duas submarcas citadas anteriormente há 

uma diversidade de bebidas internacionais e nacionais fornecidas, com opções de drinks 

variados e valores que giram entre R$ 10,00 e R$ 80,00. Já no Madero Burger, há apenas 

opção de cerveja Heineken, custando R$ 10,00 e no Madero Container há a cerveja 

Heineken (R$ 10,00) e o Chopp na Caneca Congelada, custando R$ 11,00. 
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Carta de Vinhos 

Os restaurantes “Madero Prime Steakhouse” e “Madero Steak House” apresentam 

em seu cardápio uma diversidade de vinhos para consumo. Todavia, não há demais 

informações sobre os produtos ofertados neste menu. 

 
4.3.2 JERONIMO 

 
 

O Jeronimo Burger é uma marca do Grupo Madero e, seguindo a linha de outras 

marcas do Grupo, o Jeronimo representa uma rede de restaurantes que segue o modelo 

de “fast casual”, e foi fundado e idealizado em 2017 pelo empresário Junior Durski. 

Os restaurantes da rede contam com um aplicativo de smartphone e totens de 

atendimento, isso por que o posicionamento da marca busca alcançar o público 

“Millenal”, isso é, jovens com idade entre 18 e 35 anos, que, segundo o empresário, 

gostam de sentar sozinhos e interagir menos. 

A primeira unidade da nova marca foi inaugurada em Curitiba, no Shopping 

Estação, local no qual o Grupo já contava com restaurantes de outras marcas. Em 

setembro de 2019 o Jeronimo conta com 24 unidades, espalhadas em nove estados pelo 

Brasil, e segue com uma estratégia de expansão agressiva. 

 
4.3.2.1 Missão, visão e valores 

 
A missão, visão e valores da marca Jeronimo não podem ser vistas de maneira 

transparente em seus domínios online e em suas redes sociais, todavia, após uma 

análise completa sobre a rede, estudando sobre como a rede se comunica com seu 

público em suas redes sociais e em seu website, é possível deduzir, primeiramente, que 

a missão que a marca Jeronimo tem é servir alimentos com agilidade e qualidade para 

seu mercado-alvo. 

 
FIGURA 12 - INSTAGRAM JERONIMO 
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FONTE: INSTAGRAM; ACESSO EM 2019 

 
 

Já quando falamos sobre a visão da marca, entendemos que, a mesma pretende 

atender seu mercado-alvo utilizando seus atributos de branding, visto que, segundo a 

descrição do Linkedin do Madero, o Jeronimo… “É jovem, ágil e tem em seu DNA muita 

tecnologia com totens de autoatendimento e aplicativo.”, ou seja, a mesma pretende 

conectar-se com seu público utilizando atributos que esses, supostamente, também 

utilizam. 

Os valores da marca, descritos indiretamente no site da mesma, podem ser 

atribuídos em qualidade, tecnologia, agilidade e comodidade. 

Além da missão, visão e valores próprios da marca Jeronimo, a mesma também 

é representada pela missão, visão e valores do Grupo Madero, que estarão dispostas no 

item 4.2.2.1 desse artigo, descrevendo questões relacionadas aos restaurantes da marca 

Madero. 
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4.3.2.2 Mercado-alvo e posicionamento 

Mercado-Alvo 

A marca Jeronimo, segundo uma entrevista cedida pelo próprio Junior Durski a 

revista eletrônica da Gazeta do Povo, busca atender “os “Millenals”, no caso, jovens com 

idade entre 18 e 35 anos, que gostam de sentar sozinhos e interagir menos”. Além dessa 

entrevista, no site da marca consegue-se perceber traços de identidade para o público- 

alvo, através da maneira que a marca busca se comunicar com tal público. No site 

percebe-se em diversos momentos que a comunicação é para um público que se 

considera “diferente”, visto que o primeiro aviso que aparece ao acessar o site no mês 

de setembro é o seguinte: “A gente ouve você, e por isso evoluiu… conheça as 

mudanças deliciosas que criamos para ficar ainda mais perto de tudo que você gosta e 

espera da gente [...] Desde a nossa inauguração, a gente continua trabalhando muito 

para que você… AME O DIFERENTE!”. 

Além desse aviso, verifica-se que o público-alvo também deve se sentir 

confortável no ambiente dos restaurantes da rede e não precisa estar necessariamente 

sozinho (conforme afirma Durski na entrevista citada anteriormente), também se 

encontram aqui as pessoas que preferem se alimentar na companhia de amigos, pois 

segundo o site, o ambiente é propício para isso, como poderá ser visto adiante, nas “10 

coisas que você precisa saber sobre o Jeronimo”, demonstradas no posicionamento da 

marca. 

A tecnologia também é algo que o público-alvo deve estar adepto, por esse motivo 

a rede atua com totens de atendimento e aplicativo de celular, visando melhorar a 

qualidade percebida e a velocidade do atendimento. 

 

Posicionamento de marca 
 

O posicionamento de marca percebido no Jeronimo é claro, é uma rede de 

restaurantes que objetiva trazer qualidade, tecnologia, conforto e agilidade para os seus 

consumidores. Isso pode ser visto nas redes sociais e por fim, no site da empresa, que 



85 
 

 
 
 
 
 
 

lista dez itens que comprovam as afirmações anteriores, algum desses já citados aqui 

para embasamento de mercado-alvo, denominando-os como as “10 coisas que você 

precisa saber sobre o Jeronimo”: 

1. Criado por Junior Durski; 

2. Hambúrguer prensado em chapa de aço carbono, que mantém a máxima 

suculência; 

3. Carnes certificadas; 

4. Pão brioche toasted; 

5. Maionese artesanal do chef; 

6. Preparado na hora pra você; 

7. Rápido; 

8. Saladas especiais; 

9. Um ambiente pra você; 

10. Conectado com você; 

 
4.3.2.3 Produtos, serviços e marcas 

 
Os alimentos da rede Jeronimo seguem o objetivo de qualidade do outro 

restaurante da rede, o Madero, todavia, em níveis diferentes. As matérias primas 

utilizadas, em sua maioria, vêm da indústria do grupo, localizada em Ponta Grossa, PR. 

A promessa da rede é de utilizar sempre ingredientes frescos e naturais, o pão, quando 

utilizado, é “do tipo brioche e quentinho”, a carne, segundo eles, é “certificada e prensada 

em chapa de aço de carbono”, além dos demais ingredientes que propõem-se a seguir 

tal padrão de qualidade. 

O cardápio divide-se em nove linhas de produtos diferentes que são os 

“Sandwiches”, as “Porções”, as “Saladas”, as “Bebidas”, “Sobremesas, “Sorvetes” e por 

fim os “Milk Shakes”. A maioria dos produtos das linhas fornecidas são divididas em 

tamanhos diferentes, que são denominados por letras, sendo “P”, para tamanho 

pequeno, “M” para médio, “G” para grande e “GG” para extra-grande. As linhas e os 

produtos podem ser vistos abaixo: 
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● Linha de Sandwiches: Cheeseburger, Cheeseburger Bacon, Cheeseburger 

Chicken Crispy e, por fim, Cheeseburger Vegetariano; 

● Linha de Porções: Batatas Fritas, Mini Coxinhas (frango) e Chicken Fingers; 

● Linha de Saladas: Salada do Chef; 

● Linha de Bebidas: Lemonade Natural, Lemonade Natural de Morango, 

Lemonade Natural de Morango (Diet), Chá Gelado (Limão ou Natural), 

Suco Natural de Laranja, Refrigerante, Água Mineral, Cerveja Amstel (Lata) 

e, por fim, Cerveja Heineken (Long Neck); 

● Linha de Sobremesas: Brigadeiro e Brownie; 

● Linha de Sorvetes: Vanilla, Chocolate e Misto (Vanilla e Chocolate); 

● Linha de Milk Shake: Chocolate, Morango, Banana em Calda e, por fim, 

Brownie. 

 
4.3.2.4 Comunicação integrada 

 
O Jeronimo investe pouco em divulgação, e o principal canal de comunicação 

utilizado pela marca sãs as redes sociais. A principal rede social utilizada é o Instagram, 

no qual publicam em média uma vez por semana. Já no Facebook as postagens eram 

frequentes até no mês de março de 2019, apenas. Em outras redes sociais (como o 

Linkedin, por exemplo) o Grupo Madero realiza a divulgação através da rede social 

atribuída ao grupo, e que leva o nome da “marca-mãe”. Além das redes sociais, há 

também o website e o aplicativo do Jeronimo para smartphones e tablets, tanto no 

sistema Android quanto no iOS. 

Não sendo o bastante, o Jeronimo ainda investe, porém com menor intensidade, 

em mídias Out of Home (OOH), principalmente em pontos próximos aos locais em que 

se encontram os restaurantes da marca. 

Quando fala-se a respeito do Instagram, a marca possui 76.300 seguidores, e 

grande parte das publicações são sobre as novas unidades que estão sendo instaladas 

em todo o Brasil, mostrando a estrutura das sedes. A marca a também publica fotos dos 

sanduíches, e é evidente que a maioria dos vídeos publicados são voltado ao Grupo 

Madero, não havendo vídeos de publicidade do Jerônimo em específico. 



87 
 

 
 
 
 
 
 

Ao falar do Facebook, o Jeronimo possui 13 mil seguidores. A última atualização 

da página foi referente ao anúncio do aplicativo da marca, em agosto de 2019. 

Por fim, o Jeronimo costuma utilizar banners como mídia OOH, como pode-se ver 

na figura 13. 

 
FIGURA 13 - BANNER JERONIMO 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Percebe-se que os canais de comunicação integrada da marca são fracos, se 

comparado aos da marca Madero, e de seus concorrentes, MCDonald's e Burger King. 

 
4.3.2.5 Decisões e desempenho de canais 

 
O Jeronimo está disposto em nove estados brasileiros, contando com um total de 

25 restaurantes espalhados por esses estados e em quinze diferentes cidades, segundo 

o seu website. Como o foco deste projeto estará localizado em Curitiba e região 

metropolitana, apenas serão analisados os restaurantes dispostos nessas regiões. 

Em Curitiba a rede conta com quatro restaurantes, sendo três desses em 

shoppings centers e um outros em região movimentada e central, em frente à Praça da 
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Espanha. Já na região metropolitana, o Jeronimo tem um restaurante localizado 

estrategicamente no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. No mapa abaixo 

(figura 14) é possível visualizar melhor a disposição e distância entre os restaurantes da 

rede em Curitiba. O restaurante da região metropolitana não está sendo exibido no mapa, 

devido a distância para com os demais restaurantes da rede. 

 
 

FIGURA 14 - MAPA JERONIMO 

FONTE: AUTORES (2019) 

 

 
Além dos pontos de vendas detalhados acima, o Jeronimo conta com um serviço 

de delivery, que foi iniciado em julho de 2018 e está disposto no site e no aplicativo do 

restaurante. O delivery do Jeronimo cobra taxa de entrega, que varia de acordo com a 

localização do consumidor, e atende os seguintes bairros: Cabral, Hugo Lange, Juvevê, 

Ahú, Centro Cívico, Alto da Glória, Alto da XV, Centro, São Francisco, Bom Retiro, 

Mercês, Rebouças, Água Verde, Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário, Vila 

Izabel, Santa Quitéria, Campo Comprido e Mossunguê. O serviço de delivery, no entanto, 

não dispõe de toda a variedade de produtos da rede, atendendo apenas parcialmente os 
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menus de “Entradas”, “Burgers”, “Bebidas”, “Sobremesas” e “Saladas”. O funcionamento 

do delivery é das 11:30 às 23:30 em todos os dias da semana. A rede também não está 

presente em nenhum tipo de aplicativo de delivery. 

 
4.3.2.6 Estratégias e políticas de preços 

 
Desde o seu lançamento, em 2017, o cardápio do Jeronimo sofreu diversas 

alterações, até se estabelecer no modelo colocado em prática em 2019. Nesse modelo 

(quadro 28), a maioria dos alimentos ofertados pela rede são separados por tamanho, 

denominados pelas siglas “P”, para pequeno, “M”, para médio, “G”, para grande e “GG” 

para extra-grande. Os valores dos alimentos variam conforme for o tamanho selecionado 

pelo consumidor, e há diversas opções de alimentos disponíveis no cardápio, como 

pode-se ver abaixo no quadro (informações obtidas em setembro de 2019, sujeitas a 

alterações): 

 
QUADRO 28 - CARDÁPIO CHEESEBURGER JERONIMO 

 

SANDWICHES 

Tamanho P M G GG 

CHEESEBURGER R$ 8.90 R$ 12.90 R$ 16.90 R$ 20.90 

CHEESEBURGER BACON R$ 11.80 R$ 18.50 R$ 24.90 R$ 29.90 

CHEESEBURGER CHICKEN CRISPY R$ 8.80 R$ 12.50 R$ 15.90 R$ 18.90 

CHEESEBURGER VEGETARIANO R$ 9.50 R$ 13.90 R$ 17.90 R$ 21.90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
A linha de “Sandwiches” do Jeronimo conta com quatro opções de hambúrgueres, 

que tem valores variáveis de R$ 8,80 (Cheeseburguer Chicken Crispy, P) até R$ 29,90 

(Cheeseburger Bacon, GG), e os itens desse menu estão definidos nos quatro tamanhos 

citados anteriormente. 

 
QUADRO 29 - CARDÁPIO PORÇÕES JERONIMO 
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Tamanho P M G GG 

BATATAS FRITAS R$ 5.70 R$ 6.70 R$ 16.90 R$ 20.90 

60 gramas 120 gramas 150 gramas 180 gra 

MINI COXINHAS (Frango) R$ 8,90 R$ 15,90 R$ 21,90 R$ 26,90 

10 unidades 20 unidades 30 unidades 40 unida 

CHICKEN FINGERS R$ 8.80 R$ 15,80 R$ 21,80 R$ 26,80 

2 unidades 4 unidades 6 unidades 8 unidades 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
A linha de porções (quadro 29) da rede fast casual conta com três itens em seu 

menu, com valores variáveis de R$ 5,70 (Batatas Fritas, P), e R$ 26,90 (Mini Coxinhas 

de Frango, GG), e estão dispostos nos quatro diferentes tamanhos citados 

anteriormente. 

 
QUADRO 30 - CARDÁPIO SALADAS JERONIMO 

 

SALADAS 

Tamanho P M G GG 

SALADA DO CHEF R$8,60 R$10,90 R$13,90 R$16,60 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
Já a linha de saladas (quadro 30) da rede conta apenas com um item em seu 

menu, com valores variando entre R$ 8,60 para o tamanho “P” e R$ 16,60 para o maior 

tamanho, “GG”. 

 
QUADRO 31 - CARDÁPIO BEBIDAS JERONIMO 

 

BEBIDAS 

Tamanho P M G 

LEMONADE NATURAL R$4,50 R$5,50 R$6,50 

LEMONADE NATURAL DE MORANGO R$5,50 R$6,50 R$7,50 
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LEMONADE NATURAL DE MORANGO (DIET) R$5,50 R$6,50 R$7,50 

CHÁ GELADO (Natural | Limão) R$4,50 R$5,50 R$6,50 

SUCO NATURAL DE LARANJA R$7,90 R$9,90 R$11,90 

REFRIGERANTE R$5,60 R$7,60 R$9,60 

ÁGUA MINERAL R$4,90 

CERVEJA AMSTEL (Lata) R$7,90 

CERVEJA HEINEKEN (Long Neck) R$ 9.00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
O cardápio de bebidas do Jeronimo (quadro 31) conta com nove opções de 

produtos, sendo que seis desses têm tamanhos variáveis entre “P” e “G”. O produto de 

menor preço nesse caso é a “Lemonade Natural”, oferecida no tamanho “P” à R$ 4,50, 

e o de maior valor é o “Suco Natural de Laranja”, fornecido à R$ 11,90 no tamanho “G”. 

 
QUADRO 32 - CARDÁPIO SOBREMESAS JERONIMO 

 

SOBREMESAS 

BRIGADEIRO R$ 8.00 

BROWNIE R$ 6.00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
Já as sobremesas (quadro 32) tem apenas um tamanho, com duas opções de 

produtos, sendo essas o “Brigadeiro” e o “Brownie”, custando, respectivamente, R$ 8,00 

e R$ 6,00. 

 
QUADRO 33 - CARDÁPIO SORVETES JERONIMO 

 

SORVETES 

Tamanho P M G GG 

VANILLA R$5,90 R$7,90 R$9,90 R$11,90 

CHOCOLATE R$5,90 R$7,90 R$9,90 R$11,90 

MISTO (Vanilla e Chocolate) R$5,90 R$7,90 R$9,90 R$11,90 
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FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
Os sorvetes foram adicionados ao cardápio em julho de 2019, e contam com 

opções nos quatro tamanhos diferentes (quadro 33), com valores que fixos para sabores, 

que variam apenas pelo tamanho, sendo o “P” o mais barato, custando R$ 5,90 e o “GG” 

o mais caro, custando R$ 11,90. 

 
QUADRO 34 - CARDÁPIO MILK SHAKES JERONIMO 

 

MILK SHAKE 

Tamanho P M G 

CHOCOLATE R$7,90 R$11,90 R$15,90 

MORANGO R$7,90 R$11,90 R$15,90 

BANANA EM CALDA R$7,90 R$11,90 R$15,90 

BROWNIE R$7,90 R$11,90 R$15,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE JERONIMO; AUTORES (2019) 

 

 
Os Milk Shakes (quadro 34), assim como é o caso dos sorvetes, foram 

adicionados à pouco tempo no cardápio, também em julho de 2019. Estão dispostos em 

três tamanhos (“P”, “M” e “G”), custando entre R$ 7,90 (“P”) e R$ 15,90 (“G), também 

com valores não alterados quanto a questão de sabor. 

 
4.3.3 A SANDUICHERIA DO JUNIOR DURSKI 

 
 

A Sanduicheria do Junior Durski é uma marca do Grupo Madero, com tipo de 

segmento focado em praças de alimentação de Shoppings Centers, tendo um formato 

de fast food com painéis de autoatendimento. O restaurante foi inaugurado em maio de 

2018 e atualmente a rede conta com quatro restaurantes, sendo que três destes estão 

localizados em Curitiba e o outro em São José dos Pinhais, que é Região Metropolitana 

de Curitiba. 
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4.3.3.1 Missão, visão e valores 

 
Não é possível encontrar a missão, a visão e os valores da “A Sanduicheria do 

Durski” de forma explícita, pois em nenhum lugar a marca apresenta dados que possam 

sugerir tais informações. Entretanto, após realizar o cruzamento de informações 

dispostas em seu website e suas redes sociais, é possível dizer que a missão, visão e 

valores do Madero (que estão dispostas no item 4.3.2.1 desse presente artigo) 

representam não só o restaurante Madero, mas sim todas as marcas que o Grupo possui, 

incluindo A Sanduicheria do Junior Durski. 

 
4.3.3.2 Mercado-alvo e posicionamento 

 
O posicionamento da Sanduicheria é claro, a marca tem o propósito de fornecer 

ao seu mercado-alvo produtos de qualidade e agilidade, tudo isso com um ticket médio 

baixo, inferior a todos os outros restaurantes do grupo. 

Além disso, ao analisar o mercado-alvo da empresa, é necessário verificar a forte 

presença de tecnologia em seus restaurantes, assim como as localizações dos mesmos. 

Todos atuam com totens de atendimento, e estão dispostos em shopping centers de 

Curitiba. Considerando esses fatores e também o ticket média trabalhado pela marca, é 

possível verificar que o mercado-alvo da empresa são jovens, assim como é o caso do 

Jeronimo, pois esses tem mais adaptabilidade com a tecnologia do ambiente, que 

busquem uma alimentação de qualidade e com custo baixo, em locais de fácil acesso, 

como é o caso de shoppings centers. 

 
4.3.3.3 Produtos, serviços e marcas 

 
Os alimentos da “A Sanduicheria do Durski” seguem o objetivo de qual idade dos 

outros restaurantes da rede também, mas adotando um método de precificação com 

valores abaixo dos demais. As matérias primas utilizadas, em sua maioria, vêm da 

indústria do grupo também. Os produtos ofertados pelos restaurantes da marca 
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objetivam-se em criar releituras de “clássicos mundiais”, com alterações realizadas pelo 

próprio Júnior Durski. 

O cardápio divide-se em quatro linhas de produtos diferentes que são os 

“Sandwiches”, as “Bebidas”, as “Sobremesas” e os “Acompanhamentos”. Os produtos 

das linhas podem ser vistos abaixo: 

 
● Linha de Sandwiches: Linguicinha Madero, Peito de Frango Light, 

Lombinho à Milanesa, Frango à Milanesa, Falafel Vegetariano, Costela, 

Pão com Bolinho e Pulled Pork (Pernil); 

● Linha de Bebidas: Lemonade (tamanhos P, M e G, seguindo a linhagem do 

Jeronimo), Chá (Natural ou de Limão), Suco de Laranja (tamanhos P, M e 

G, seguindo a linhagem do Jeronimo), Água (com ou sem gás), 

Refrigerantes (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja 

e Sprite) e Cerveja Heineken Lata; 

● Linha de Sobremesas: Brigadeiro e Brownie; 

● Linha de Acompanhamentos: Batatas Fritas, Molho do Chef e Maionese. 

 
4.3.3.4 Comunicação integrada 

 
A Sanduicheria do Junior Durski investe principalmente em banners em locais 

próximos aos seus restaurantes. A marca está presente também nas redes sociais, 

sendo essas o Facebook e o Instagram, porém, com poucas publicações. 

 

No Instagram a marca possui somente 3.600 seguidores, e as últimas publicações 

são vídeos do Grupo Madero que circulam nas redes sociais de todas as marcas do 

mesmo, sendo que a última publicação realizada para falar a respeito da marca A 

Sanduicheria do Durski foi realizada em 8 de fevereiro de 2019. Já no Facebook a marca 

possui 2.300 seguidores, e a última publicação foi realizada em 31 de agosto de 2018. 
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4.3.3.5 Decisões e desempenho de canais 

 
A Sanduicheria do Durski está localizada apenas na cidade de Curitiba e na região 

metropolitana da mesma. Em Curitiba, a rede conta com três lojas dispostas em 

shoppings centers, sendo que dois desses (Mueller e Estação) estão na região central 

da cidade e o outro (Palladium) se encontra localizado no bairro Portão. O restaurante 

da região metropolitana encontra-se no Shopping São José, em São José dos Pinhais. 

Além disso, é importante ressaltar que a marca não atua através de aplicativos de 

delivery e nem aplicativo próprio para tal fim, portanto só é possível realizar a compra 

dos produtos dispostos pela marca em seus pontos de venda. 

No mapa abaixo (figura 16) é possível verificar a localização dos restaurantes da 

rede em Curitiba. Não é possível verificar a localização do restaurante da cidade de São 

José dos Pinhais devido a distância do mesmo para com os demais. 

FIGURA 16 - LOCALIZAÇÃO SANDUICHERIA EM CURITIBA 

FONTE: AUTORES (2019) 
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4.3.3.6 Estratégias e políticas de preços 

 
A precificação dos produtos fornecidos pela “A Sanduicheria do Durski” é 

relativamente baixa se comparada a outros restaurantes do gênero. Se somar os 

acompanhamentos, é possível comprar um combo de Sanduíche com Batatas Fritas e 

Lemonade por R$ 17,80, no combo mais básico. Abaixo é possível visualizar a 

precificação individual de cada produto ofertado pelo restaurante. 

Sanduíches 

Há oito opções de sanduíches variados (quadro 35), sendo que uma dessas 

opções é vegetariana. Os sanduíches têm valores que giram entre R$ 9,90 para o mais 

barato e R$ 12,90 para o mais caro, sem considerar acompanhamentos ou itens 

complementares. 

QUADRO 35 - CARDÁPIO SANDUÍCHES DA SANDUICHERIA 
 

Sanduíches Preço 

Linguicinha Madero R$ 9,90 

Falavel Vegetariano R$ 11,90 

Pulled Pork (Pernil) R$ 12,90 

Frango à Milanesa R$ 11,90 

Costela R$ 12,90 

Peito de Frango Light R$ 10,90 

Lombinho à Milanesa R$ 11,90 

Pão com Bolinho R$ 12,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE SANDUICHERIA; AUTORES (2019) 

 

 
Bebidas 

Entre as bebidas oferecidas, existem sete opções (quadro 36), sendo uma delas 

alcoólica. No caso da Lemonade e do Suco de Laranja, é possível também escolher o 

tamanho delas, que assim como o Jeronimo, variam entre P (pequeno), M (médio) e G 

(grande). 

QUADRO 36 - CARDÁPIO BEBIDAS SANDUICHERIA 
 

Bebidas Preço 

Tamanho P M G 

Lemonade R$ 4,50 R$ 5,50 R$ 6,50 
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Chá Natural R$ 4,50 

Chá de Limão R$ 4,50 

Suco de Laranja R$ 7,90 R$ 9,90 R$ 11,90 

Água (com e sem gás) R$ 4,90 

Refrigerantes (Coca-Cola, Coca- 

Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta 

Laranja, Sprite) 

 
 

 
R$ 5,60 

 

Cerveja Heineken Lata 
 

R$ 6,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE A SANDUICHERIA ; AUTORES (2019) 

 

 
Sobremesas 

No caso das Sobremesas (quadro 37), existem as mesmas opções do Jeronimo, 

inclusive com os mesmos preços, sendo essas opções o Brownie e o Brigadeiro. 

 
QUADRO 37 - CARDÁPIO SOBREMESAS DA SANDUICHERIA 

 

Sobremesas Preço 

Brownie R$ 6,00 

Brigadeiro R$ 8,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE A SANDUICHERIA; AUTORES (2019) 

 

 
Acompanhamentos 

Existem três tipos distintos de acompanhamentos, que variam de R$ 3,00 até R$ 

5,70 conforme no quadro 38 abaixo. 

 
QUADRO 38 - CARDÁPIO ACOMPANHAMENTOS DA SANDUICHERIA 

 

Acompanhamentos Preço 

Batatas Fritas R$ 5,70 

Molho do Chef R$ 3,00 

Maionese R$ 3,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE A SANDUICHERIA; AUTORES (2019) 
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4.3.4 DEMAIS MARCAS DO GRUPO MADERO 

 
4.3.4.1 Restaurante Durski 

 
O Restaurante Durski foi o primeiro empreendimento de Junior Durski. Inaugurado 

em 1999 e localizado em Curitiba, no bairro São Francisco (ao lado do Madero Prime 

Steakhouse), o restaurante conta apenas com uma unidade em todo o Brasil e não 

apresenta nenhum outro tipo de canal de distribuição (delivery e afins, por exemplo) e 

nem promoções especiais. O horário de funcionamento do estabelecimento é das 19:30 

às 22:30 de quarta-feira à sábado e também das 12:00 às 15:00 nos finais de semana. 

A missão/posicionamento do restaurante é ser referência na alta gastronomia 

internacional, com destaque para a culinária eslava. O mercado-alvo do restaurante pode 

ser visto como consumidores que busquem um local clássico e refinado para realizar 

celebrações, confrarias ou reuniões exclusivas com até 40 pessoas, que é a capacidade 

máxima do restaurante. 

Toda a decoração do local é assinada pela arquiteta e familiar de Junior Durski, 

Kethlen Ribas Durski, e conta com decorações que marcam o posicionamento do 

empreendimento, que, segundo o website da marca, mistura simplicidade, bom gosto e 

o estilo clássico, tudo isso com sofisticação. Como parte dessa decoração, é possível 

encontrar Poltronas Luis XV, toalhas de linho egípcio, talheres de prata Christofle, 

cortinas de linho e veludo. 

A comunicação integrada do restaurante é quase inexistente, consistindo apenas 

na existência de seu website, sua página oficial do Facebook e as notícias a respeito do 

restaurante divulgadas na imprensa. Apesar de existir, a página do Facebook da marca 

está sem atualizações desde o dia 10 de fevereiro de 2017, atualização na qual foi 

substituída a capa da página. Antes disso, também não existiram muitas atualizações. 

Já quanto ao site, é possível verificar informações importantes como catálogo de vinhos 

e cardápio do restaurante, assim como informações de contato para efetivação de 

reservas, sanar dúvidas ou realizar sugestões. 

Quanto a questão do cardápio, é possível verificar que o cardápio está dividido 

em um banquete eslavo e sete diferentes menus, que são os seguintes: Entradas; Sopas 
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e Saladas; Massas; Risotos; Pescados; Carnes e, por fim, Sobremesas. Abaixo é 

possível observar todos os produtos dos menus existentes: 

 
Banquete Eslavo 

O Banquete Eslavo tem preço único de R$ 120,00, e é servido para toda a mesa, 

os produtos disponibilizados no banquete podem ser observados no quadro 39 abaixo. 

 
QUADRO 39 - CARDÁPIO BANQUETE ESLAVO DURSKI 

 

Banquete Eslavo (Servido para a mesa toda) Preço 

Galantyna (geleia) de Leitão  
 
 
 
 
 
 

R$ 120,00 

Platzki 

Sopa Borscht 

Frango Kiev 

Holopti 

Filet Mignon com cogumelos 

Salada Russa 

Sobremesa – Kutiá 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Entradas 

O menu de Entradas (quadro 40) conta com oito opções distintas, com valores 

variáveis de R$ 30,00 à R$ 140,00, e as opções desse menu estão dispostas abaixo, 

com seus respectivos valores. 

 
QUADRO 40 - ENTRADAS RESTAURANTE DURSKI 

 

Entradas Preço 

Tartar de salmão selvagem do Alasca R$ 65,00 

Capeletti in brodo R$ 35,00 

Couvert R$ 30,00 

Tagliarini com camarões, pimenta calabresa e azeite de oliva R$ 65,00 
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Carpaccio de Filet Mignon com rúcula e Grana Padano R$ 50,00 

Foie Gras de Canard com figos e frutas vermelhas R$ 140,00 

Clássico coquetel de camarões R$ 65,00 

Platzki R$ 30,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Sopas e Saladas 

Já o menu de Sopas e Saladas tem cinco opções diferentes, com valores variando 

entre R$ 30,00 e R$ 45,00 de acordo com o quadro 41 abaixo. 

 
QUADRO 41 - CARDÁPIO SOPAS E SALADAS RESTAURANTE DURSKI 

 

Sopa e Saladas Preço 

 
Sopa Borscht 

R$ 

30,00 

 
Salada Russa 

R$ 

30,00 

 
Salada quente de folhas, legumes e panzanelas 

R$ 

40,00 

 
Legumes assados no forno com flor de sal e azeite de oliva 

R$ 

45,00 

 
Salada do chef 

R$ 

40,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Massas 

O menu de Massas conta com seis opções de alimentos (quadro 42), e os valores 

variam de R$ 70,00 à R$ 100,00. 

 
QUADRO 42 - CARDÁPIO MASSAS RESTAURANTE DURSKI. 

 

Massas Preço 

Tagliarini com Parmigiano Reggiano R$ 70,00 

Pierogi com molho de carne e linguiça defumada R$ 85,00 

Pierogi com molho de cogumelos R$ 85,00 

Fettuccine com filet mignon e molho de Grana Padano R$ 95,00 

Tagliarini com camarões e rúcula R$ 100,00 
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Capeletti in brodo R$ 70,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Risotos 

O menu de Risotos tem três opções distintas (quadro 43), com valores entre R$ 

95,00 e R$ 100,00. 

QUADRO 43 - CARDÁPIO RISOTOS RESTAURANTE DURSKI. 
 

Risotos Preço 

Risoto de camarões R$ 100,00 

Risoto de Grana Padano acompanhado de filet mignon com 

cogumelos 
 
R$ 95,00 

Arroz de pato R$ 95,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Pescados 

O menu de Pescados (quadro 44) conta com cinco opções de alimentos, com 

valores variando entre R$ 85,00 à R$ 120,00. 

 
QUADRO 44 - CARDÁPIO DE PESCADOS RESTAURANTE DURSKI. 

 

Pescados Preço 

Tilápia de Camarões ao Molho de Champagne R$ 100,00 

Salmão selvagem do Alasca servido com purê de batatas e 

legumes assados 
 
R$ 115,00 

Tilápia servida com purê de batatas e legumes assados R$ 85,00 

Camarões ao molho de Champagne R$ 100,00 

Lombo de bacalhau Gadus Morhua com cebola, tomates, 

azeitonas e batatas 
 
R$ 120,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Carnes 

O menu de Carnes (quadro 45) conta com uma gama de sete opções de 

alimentos, com valores variando entre R$ 95,00 à R$ 145,00. 

 
QUADRO 45 - CARDÁPIO CARNES RESTAURANTE DURSKI. 
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Carnes Preço 

Filet Mignon com creme de milho verde R$ 95,00 

Pato cozido no próprio molho com perfume de framboesa servido 

com batata sauté 
 
R$ 95,00 

Filet Mignon com cogumelos e purê de batatas R$ 95,00 

Tournedo Rossini com legumes assados R$ 145,00 

Carret de Cordeiro grelhado a lenha servido com farofa de vagem 

e maionese de batatas 
 
R$ 100,00 

Confit de Canard com purê de batatas e maçã caramelizada R$ 95,00 

Frango Kiev com molho de cogumelos, purê de batatas e salada 

de folhas 
 
R$ 85,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Sobremesas 

Por fim, o menu de Sobremesas (quadro 46) conta com oito opções distintas de 

alimentos, com valores entre R$ 10,00 à R$ 40,00. 

 
QUADRO 46 - CARDÁPIO SOBREMESAS RESTAURANTE DURSKI. 

 

Sobremesas Preço 

Flan Patissèrie de brigadeiro R$ 30,00 

Tarte aux Pommes R$ 30,00 

Petit Gâteau de Doce de Leite R$ 40,00 

Mil folhas de baunilha com frutas vermelhas R$ 30,00 

Fondant au Chocolat (sem glúten) R$ 30,00 

Brigadeiro de Colher R$ 30,00 

Café Nespresso e Petit Fours R$ 10,00 

Chá e Petit Fours R$ 10,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Além de todos os menus citados acima, o Restaurante Durski conta com uma 

adega contendo 2500 rótulos de vinhos e champagnes/espumantes, de mais de 100 

safras diferentes, sendo a mais antiga a do ano de 1780. A adega também foi projetada 

pela arquiteta Kethlen Ribas Durski, e comporta 15 mil garrafas. Devido ao seu porte e 

qualidade de produtos ofertados, a adega já recebeu diversas premiações consideradas 

importantes para o segmento. 
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4.3.4.2 Dundee Burger 

 
A Dundee Burger é a marca mais recente lançada pelo Grupo Madero, inaugurada 

em setembro de 2018. O restaurante está localizado no Shopping Palladium, em Curitiba, 

e conta com totens de atendimento, assim como acontece no Jeronimo e na A 

Sanduicheria do Junior Durski. O horário de funcionamento do restaurante é das 11:00 

às 23:00 de segunda-feira à sábado, e das 11:00 às 22:00 aos domingos e feriados. 

Além disso, o restaurante não está disponível em aplicativos de delivery e nem dispõe 

de serviços nesse sentido, sendo que o único ponto de venda do mesmo é considerado 

um projeto piloto e se encontra em fase de testes pelo Grupo Madero, segundo o que o 

próprio grupo comentou em matéria disponibilizada para a Gazeta do Povo. 

Por ser uma marca que foi lançada a pouco tempo, não há muitas informações 

sobre o seu posicionamento, mercado-alvo, missão, visão, valores e afins… para a 

questão da análise de tais pontos, serão utilizadas informações dispostas na imprensa, 

devido a quase nula presença da marca em ambiente virtual e fraquíssima campanha de 

comunicação integrada. Em uma matéria lançada em abril de 2019 pela Gazeta do Povo, 

é possível entender que o intuito da marca é concorrer com grandes redes de fast-food, 

como MCDonald’s ou Burger King, por exemplo. Os produtos fornecidos pela marca, 

ainda considerando as informações dispostas na matéria, se propõe a ser até 60% mais 

baratos que os produtos oferecidos pela marca Madero, em comparação direta. 

Assim como no Jeronimo, os produtos estão dispostos em tamanhos distintos, 

separados por “P” para pequeno, “M” para médio, “G” para grande e “GG” para extra- 

grande. A diferença em cada tamanho é a adição de hambúrgueres (70g) e queijo extra, 

começando em um hambúrguer no tamanho “P” e finalizando em quatro hambúrgueres 

no tamanho “GG”. O cardápio conta com seis menus diferentes, sendo esses: 

Sandwiches; Porções; Bebidas; Sobremesas; Sorvetes e, por fim, Milk Shakes. O 

restaurante não fornece nenhum tipo de campanha de descontos ou fidelidade. Abaixo 

é possível verificar a relação de produtos encontrados no Dundee Burger, assim como 

seus respectivos preços. 
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Sandwiches 

A linha de Sandwiches (quadro 47) conta com quatro opções em seu cardápio, 

sendo que uma dessas opções é vegetariana. Os valores variam de R$ 7,90 até R$ 

28,90. 

QUADRO 47 - CARDÁPIO SANDWICHES DUNDEE. 
 

Sandwiches Preço 

Tamanho P M G GG 

Cheeseburger R$ 8,90 R$ 12,90 R$ 16,90 R$ 20,90 

CheeseBACON R$ 10,90 R$ 16,90 R$ 22,90 R$ 28,90 

Cheese Chicken Crispy R$ 7,90 R$ 10,90 R$ 13,90 R$ 16,90 

Cheeseburger Vegetariano R$ 8,90 R$ 12,90 R$ 16,90 R$ 20,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Porções 

O menu de Porções (quadro 48) conta com três diferentes itens, que têm valores 

variando entre R$ 4,70 e R$ 26,90. 

 
QUADRO 48 - CARDÁPIO DE PORÇÕES DUNDEE 

 

Porções Preço 

Tamanho P M G GG 

Batatas Fritas R$ 4,70 R$ 5,70 R$ 6,70 R$ 7,70 

Chicken Fingers R$ 8,80 R$ 15,80 R$ 21,80 R$ 26,80 

Mini Coxinhas (Frango) R$ 8,90 R$ 15,90 R$ 21,90 R$ 26,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Bebidas 

O menu de bebidas (quadro 49) tem cinco itens, com valores variando entre R$ 

3,90 e R$ 6,90. 

 
QUADRO 49 - CARDÁPIO DE BEBIDAS DUNDEE 

 

Bebidas Preço 

 

Tamanho 
 

P (300ml) 
 

M(500ml) 
 

G (700ml) 

Lemonade R$ 3,90 R$ 4,90 R$ 5,90 
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Chá Gelado (Natural ou 

Limão) 

R 

$ 3,90 
 
R$ 4,90 

 
R$ 5,90 

Refrigerante (Coca-Cola, 

Coca-Cola Zero, Fanta 

Guaraná), Fanta Laranja e 

Sprite) 

 
 
 

R$ 4,90 

 
 
 

R$ 5,90 

 
 
 

R$ 6,90 

Cerveja (Lata) R$ 6,90 

Água Mineral (Com ou Sem 

Gás) 
 
R$ 4,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Sobremesas 

O menu de Sobremesas (quadro 50) dispõe de dois itens, sendo esses o 

Brigadeiro e o Brownie, custando, respectivamente, R$ 8,00 e R$ 6,00. 

 
QUADRO 50 - CARDÁPIO SOBREMESAS DUNDEE 

 

Sobremesas Preço 

Brigadeiro R$ 8,00 

Brownie R$ 6,00 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
Sorvetes 

Quanto a linha de Sorvetes (quadro 51), é possível verificar que há três opções 

disponíveis, com preços que variam de R$ 5,90 à R$ 11,90, variando apenas pela 

questão do tamanho do produto. 

 
 

QUADRO 51 - CARDÁPIO SORVETES DUNDEE. 
 

Sorvetes Preço 

Tamanho P M G GG 

Vanilla R$ 5,90 R$ 7,90 R$ 9,90 R$ 11,90 

Chocolate R$ 5,90 R$ 7,90 R$ 9,90 R$ 11,90 

Misto (Vanilla + Chocolate) R$ 5,90 R$ 7,90 R$ 9,90 R$ 11,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 
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Milk Shakes 

Por fim, na linha de Milk Shakes (quadro 52) é possível identificar que há quatro 

opções disponíveis, com preços que variam de R$ 7,90 à R$ 15,90, assim como no 

cardápio de sorvetes, os valores variam apenas pela questão do tamanho do produto. 

 
QUADRO 52 - CARDÁPIO MILK SHAKES DUNDEE 

 

Milk Shakes Preço 

Tamanho P M G 

Chocolate R$ 7,90 R$ 11,90 R$ 15,90 

Morango R$ 7,90 R$ 11,90 R$ 15,90 

Banana em Calda R$ 7,90 R$ 11,90 R$ 15,90 

Brownie R$ 7,90 R$ 11,90 R$ 15,90 

FONTE: ADAPTAÇÃO SITE RESTAURANTE DURSKI; AUTORES (2019) 

 

 
4.4 ANÁLISE SWOT 

 

 
A matriz SWOT (quadro 53) abrange o ambiente externo e interno analisados 

quatro diferentes pontos que são strengths (forças), weaknesses (fraquezas), 

opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). 
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O ambiente externo é composto pelas oportunidades e ameaças e o interno é 

composto pelas forças e fraquezas. Kotler e Keller (2019) definem dizendo que “uma 

unidade de negócio deve monitorar importantes forças macroambientais e significativos 

fatores microambientais” (KELLER, KOLLER, p. 53, 2019). 

Tal matriz foi utilizada com a finalidade de tornar mais visuais e facilitar a análise 

cruzada entre as oportunidades e ameaças existentes no mercado em comparação com 

as forças e fraquezas existentes no Grupo Madero. 

QUADRO 53 - ANÁLISE SWOT. 
 

Oportunidades Ameaças 

Crescimento de mercados consumidor de 

alimentação saudável e sustentável 

Mudança no comportamento de consumo do 

mercado-alvo de bares e restaurantes 

Forte crescimento no uso de aplicativos de 

delivery nos últimos anos 

Presença massiva de produtos substitutos no 

mercado 

Expansão do setor de bares e restaurantes 

em voga 

Agressividade quanto a rivalidade entre 

os concorrentes do grupo setorial no qual se 

encontra o Dundee Burger e o Jeronimo 

Dificuldades de novos entrantes dada a 

questão de investimento alto em gestão de 

marcas e grande incidência de legislações 

regulamentares 

 
 
 
 
 
 
 

Agressividade quanto a rivalidade entre os 

concorrentes do grupo setorial no qual se 

encontra o Madero 

 
 
 
 
 

 
Evolução tecnológica em crescimento 

acelerado e sendo mais aceita pelo público 

Forças Fraquezas 

A marca Madero é muito forte em Curitiba e 

RMC 

Investimento do Grupo Madero em Marketing 

Digital e CIM é baixo 
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O Grupo Madero aparenta ter tamanho e 

poder econômico para realizar 

investimentos, se 

necessário 

Há duas marcas do Grupo Madero concorrendo 

em um mesmo grupo setorial 

Pouca dependência de fornecedores 

externos 
Presença em aplicativos de delivery quase nula 

A maioria das marcas do Grupo Madero 

atuam em grupos setoriais distintos 

A opinião, positiva ou negativa, do consumidor 

em ambiente virtual é ignorada pela marca 

As marcas do Grupo Madero têm 

posicionamento bem definido 

Falta de informações claras sobre a marca 

Dundee Burger 

O uso de tecnologia para auxílio na gestão 

e atendimento ao público acompanha o 

mercado 

 
 
 
 

 
A diversificação de cardápio entre as quatro 

submarcas do restaurantes da marca Madero 

é esclarecida apenas no website da marca, 

não sendo expostas as motivações de tais 

diferenças. 

Expansão dos restaurantes do Grupo 

Madero são rápidas 

Campanha de reposicionamento bem 

executada e novo posicionamento de 

acordo com as demandas do mercado-alvo 

A presença local dos restaurantes do Grupo 

Madero em Curitiba e RMC é grande e 

apresenta rápido e constante crescimento 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 

Dentre todos os pontos anotados na análise SWOT, é possível realizar diversas 

comparações entre as oportunidades e ameaças encontradas no ambiente externo e as 

forças e fraquezas no ambiente interno. 

Em um primeiro momento, ao comparar as forças e as oportunidades e verificar 

as alavancagens, percebe-se que o novo posicionamento do Grupo Madero está 

acompanhando tendências saudáveis e sustentáveis que está em voga na sociedade. 

Também se nota que a tecnologia vem sendo melhor aceita pelas pessoas quando 

utilizadas pelos estabelecimentos para melhorar a qualidade do atendimento, e o Grupo 

Madero também está atento a esses novos hábitos do consumidor. Por fim, verifica-se 

que o crescimento do Grupo Madero nos últimos anos é maior do que o do setor de bares 

e restaurantes no mesmo período, o que é muito bom para a marca. 

Quando se compara as oportunidades do setor com as fraquezas que o grupo 

apresenta, conclui-se que há pontos importantes que vem crescendo nos últimos anos e 
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que o Grupo Madero não acompanha ao mesmo ritmo, como é o caso da questão da 

evolução tecnológica comparada com a presença das marcas do grupo em ambientes 

digitais e aplicativos de delivery. Nesse caso, a empresa basicamente tem baixa 

presença em um canal de distribuição que está em constante crescimento que são os 

deliverys digitais, assim como também não aproveita um meio de comunicação 

consolidado e alocado no ambiente digital, devido à pouca utilização das redes sociais, 

deixando inclusive de utilizar tais ambientes para gerar conexão com o público-alvo de 

suas marcas. 

Em análise da comparação das forças que a empresa tem com as ameaças 

existentes, há pontos positivos apenas, visto que todas as forças que a empresa 

apresenta inibem as ameaças que o mercado lhes proporciona, ao menos atualmente. 

Por fim, ao bater os pontos de vulnerabilidade que podem causar problemas para 

o Grupo Madero, analisando as ameaças do mercado para com as fraquezas da 

empresa, é possível verificar que existe um ponto de melhoria que pode ser feito. Esse 

ponto trata da questão da marca Jeronimo e a marca Dundee Burger concorrem em um 

mesmo grupo setorial, e tal grupo apresentam grande rivalidade entre os concorrentes 

ali dispostos. É importante se atentar a tal fato devido a questão de que as marcas do 

Grupo Madero estão se canibalizando nesse caso específico, e ao mesmo tempo 

concorrendo com duas marcas que apresentam grande força no mercado. Se faz 

necessário tomar ações para amenizar a canibalização entre as marcas do Grupo 

Madero e focar esforços na competição com a concorrência. 

 
5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS EMBASADAS TEORICAMENTE 

 
 

A partir de todas as análises realizadas anteriormente foram selecionadas três 

recomendações estratégicas em pontos de melhoria que podem ser realizadas com a 

finalidade de maximizar questões atuais que ocorrem com o Grupo Madero e que não 

são ideais. Tais recomendações são as seguintes: 

 
● Transformar a marca Dundee Burger em Jeronimo; 
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● Desenvolvimento de um setor de Marketing Digital; 

● Adesão das marcas Jeronimo e A Sanduicheria do Durski em aplicativos de 

delivery. 

 
É importante ressaltar que tais situações encontradas podem ser estratégias do 

Grupo Madero, todavia, como não existe contato interno e informações que comprovem 

que tais ações são ações estratégicas, as sugestões foram realizadas. 

Para estruturar cada uma das recomendações utilizou-se o método 5W2H, que 

consiste em um "checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com 

o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto" (SEBRAE, 

ENDEAVOR, 2017). 

A metodologia consiste em responder sete perguntas que servem de base para a 

tomada de decisão, sendo essas as seguintes: “What?”; “Why?”; “Who?”; “Where?”; 

“When?”; “How?” e “How much?”. 

 
5.1 TRANSFORMAR A MARCA DUNDEE BURGER EM JERONIMO 

 
 

What – O que será feito (etapas) 

 
 

As etapas de tal recomendação estratégica estão alocadas em cinco diferentes 

ações que devem ser realizadas para que o êxito da mesma seja maximizado. 

 
1. Desenvolvimento e execução do projeto arquitetônico e estrutural para adequação 

do ambiente ao Jeronimo; 

2. Desenvolvimento e execução de uma campanha de comunicação integrada com 

a finalidade de realizar o anúncio da mudança; 

3. Desenvolvimento e execução de uma estratégia de encerramento para a marca 

Dundee Burger; 

4. Desenvolvimento e execução de uma campanha de inauguração para o novo 

restaurante do Jeronimo; 
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5. Acompanhamento de desempenho do Jeronimo em análise direta para com os 

números antes obtidos no Dundee Burger. 

 
É importante ressaltar que o não detalhamento sobre a primeira etapa de todos 

os processos citados se dá por conta do teor do projeto aqui apresentado, por esse 

motivo os detalhes estratégicos se pautam apenas em questões mercadológicas e 

administrativas. 

 
Why – Por que será feito (justificativa) 

 
 

Tal recomendação estratégica está baseada no fato de que a empresa possui 

duas marcas atuando como concorrentes diretas em um mesmo grupo setorial, que são 

o Jeronimo e o Dundee Burger. Levando em consideração o fato de que entre as duas 

marcas o Jeronimo é a que tem maior destaque no grupo setorial, surgiu o insight de 

extinguir a marca Dundee Burger, e transformar o único restaurante que a marca possui 

em um restaurante do Jeronimo, dadas as congruências que o local em que o ponto de 

venda está situado é muito semelhante às condições em que se encontram os pontos de 

venda do Jeronimo. Além da canibalização, também há o fator de custos para a gestão 

de uma nova marca, que dada a concorrência não é necessária. Para Kapferer (2004) a 

estratégia de marca-produto só é conveniente se a empresa tiver meios de sustentar 

cada marca individualmente, tornando o posicionamento de marca muito mais custoso. 

Tais custos foram levados em consideração para que tal recomendação estratégica 

fosse realizada ao invés de uma estratégia de reposicionamento de marca. 

 
Where – Onde será feito (local) 

 
 

O local de realização de toda a estratégia se de em dois ambientes. O primeiro e 

mais claro ambiente é no Shopping Palladium, na atual localização do Dundee Burger. 

O segundo será o ambiente virtual, no qual toda a campanha de comunicação a respeito 

da transformação da marca irá ocorrer. 
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When – Quando será feito (tempo) 

 
 

No quadro 52 é possível ver visualmente o mapeamento dos processos que serão 

realizados para que a recomendação estratégica tenha sucesso, assim como verifica-se 

também os responsáveis pela realização dos processos. 

 
QUADRO 54 - ANÁLISE 5W2H 

 

TAREFA 
ATRIBUÍDO 

PARA 
INÍCIO TÉRMINO 

Desenvolvimento do 

projeto arquitetônico e 

estrutural do ambiente 

Parceiros de negócios: 

escritórios de arquitetura, 

empresas de comunicação 

visual e etc... 

 

1/1/2020 

 

31/01/2020 

Desenvolvimento de 

uma campanha de 

comunicação integrada 

para anunciar o novo 

local do Jeronimo 

 

 
Equipe de Comunicação 

 

 
1/1/2020 

 

 
29/02/2020 

Desenvolvimento de 

uma estratégia de 

campanha de 

encerramento da marca 

Dundee Burger 

 

Equipe de Gestão de Marcas 

e Equipe de Comunicação 

 

 
1/1/2020 

 

 
29/02/2020 

Desenvolvimento de 

uma campanha de 

inauguração do novo 

restaurante Jeronimo 

 

Equipe de Comunicação 

 

1/1/2020 

 

29/02/2020 

Execução da campanha 

de encerramento da 

marca Dundee Burger. 

Equipe de Gestão de 

Marcas, Equipe Operacional 

e eventuais parceiros. 

 
29/02/2020 

 
29/02/2020 

Execução da campanha 

de comunicação 

integrada para anunciar 

o novo local do 

Jeronimo. 

 

 
Equipe de Comunicação 

 

 
15/02/2020 

 

 
07/03/2020 
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Execução do projeto 

arquitetônico e estrutural 

do ambiente para 

adequação ao Jeronimo. 

Parceiros de negócios: 

escritórios de arquitetura, 

empresas de comunicação 

visual e etc... 

 

01/02/2020 

 

28/02/2020 

Execução da campanha 

de inauguração do novo 

restaurante Jeronimo. 

Equipe Comercial e Equipe 

Operacional, possível 

envolvimento da diretoria. 

 
07/03/2020 

 
07/03/2020 

Acompanhamento de 

desempenho do 

Jeronimo em análise 

direta para com os 

números antes obtidos 

no Dundee Burger. 

 
 

Equipe Comercial 

 
 

07/03/2020 

 

FONTE: AUTORES (2019). 

 

 
Who – Por quem será feito (responsabilidade) 

 
 

A equipe de marketing responsável pela gestão de marcas do Madero será a 

responsável pela condução do projeto. Devido a questões óbvias de necessidades 

externas relacionados a readaptação do atual ambiente, também serão envolvidos 

parceiros de negócios, como por exemplo escritórios de arquitetura, comunicação visual 

e etc… para que o local seja readequado e projetado para se tornar um restaurante do 

Jeronimo. Todavia, devido ao foco do presente projeto ser sobre marketing, aqui serão 

estudadas apenas as ações de responsabilidade das equipes de gestão de marcas e 

comunicação da empresa. Também é importante citar que a equipe comercial do Grupo 

Madero se encarregará pela análise de vendas e faturamento para comparar com os 

números do Dundee Burger e verificar sobre o sucesso ou fracasso da estratégia. 

 
How – Como será feito (método) 

 
 

1. Desenvolvimento e execução do projeto arquitetônico e estrutural para adequação 

do ambiente ao Jeronimo: serão realizados os estudos necessários para que o 
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atual ambiente no qual está localizado o Dundee Burger seja revisto e repensado 

para que seja transformado em um ponto de venda do Jeronimo 

2. Desenvolvimento e execução de uma campanha de comunicação integrada com 

a finalidade de realizar o anúncio da mudança: responsabilidade da equipe de 

comunicação, nesse momento a campanha de comunicação integrada será 

realizada para que o mercado-alvo passe a ter conhecimento sobre a mudança 

3. Desenvolvimento e execução de uma estratégia de encerramento para a marca 

Dundee Burger: nessa etapa serão realizados todos os eventos programados para 

o encerramento da marca Dundee Burger; 

4. Desenvolvimento e execução de uma campanha de inauguração para o novo 

restaurante do Jeronimo: nesse momento a estratégia de comunicação está 

baseada em eventos programados para a inauguração da marca Jeronimo; 

5. Acompanhamento de desempenho do Jeronimo em análise direta para com os 

números antes obtidos no Dundee Burger: acompanhamento para obtenção de 

pontos de melhoria e verificação sobre o sucesso ou fracasso da recomendação 

estratégica. 

 
How much – Quanto custará fazer (custo) 

 
 

Os custos envolvidos nessa recomendação estratégica não podem ser calculados 

sem estudos e análises prévias, todavia, é possível dimensionar quais serão eles e em 

quais atividades estão alocados: 

● Custos com o local, relacionados a readequação do ambiente; 

● Custos relacionados à campanha de encerramento da marca Dundee Burger; 

● Custos relacionados à campanha de inauguração do restaurante da marca 

Jeronimo Burger; 

● Custos relacionados à divulgação através de campanha de comunicação 

integrada de marketing. 

Sabe-se que esses custos estão implícitos à recomendação estratégica, mas há 

a possibilidade de surgirem custos adicionais não citados aqui. 
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5.2 DESENVOLVIMENTO DE UM SETOR DE MARKETING DIGITAL 

 
 

O desenvolvimento de tal estratégia leva em consideração a provável não 

existência de uma equipe interna de marketing na empresa com o foco em gestão de 

marketing digital, pois não há informações externas que comprovem a existência de tal 

setor dedicado inteiramente para isso no Grupo Madero. 

 
What – O que será feito (etapas) 

 
 

O primeiro passo após a tomada de decisão gerencial realizada pela diretoria de 

marketing, será a contratação de um coordenador de Marketing Digital, que será 

subordinado diretamente do gestor de marketing da empresa e indiretamente pela 

diretora de marketing. O processo seletivo de novos colaboradores do Madero é 

realizado, normalmente, pelo LinkedIn da empresa, e não há maiores informações sobre 

as etapas do processo. Tal coordenador terá que ter boa experiência em gestão e 

estruturação de equipes de marketing digital. 

Após a contratação, o coordenador terá que definir toda a metodologia que mais 

se adequa a atender todos os desafios que a empresa tem em tal âmbito, e definir a 

contratação da equipe de marketing digital. 

Para elaborar o plano de marketing digital da empresa, a sugestão de ação 

desenvolvida estará baseada em sete etapas, que são as seguintes: 

 
1. Definição de objetivos do plano de marketing digital; 

2. Pesquisa e conhecimento do mercado-alvo; 

3. Definição de canais utilizados; 

4. Capacitação da equipe 

A sugestão de composição da equipe leva em consideração a contratação de ao 

menos um profissional responsável por cada uma das áreas descritas abaixo: 

● SEO; 

● Conteúdo; 
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● Inbound Marketing; 

● Growth Hacking; 

● Mídia de performance. 

Tais áreas são sugeridas pois há a necessidade de atuação direta e constante de 

profissionais com essas qualificações. 

5. Determinação de conteúdo veiculado; 

6. Elaboração de cronograma de ações; 

7. Definição de estratégias de monitoramento; 

 
 

Why – Por que será feito (justificativa) 

 
 

Tal recomendação foi realizada devido ao fato do baixo desempenho das marcas 

Restaurante Durski, A Sanduicheria do Durski e o Jeronimo tem quando se fala sobre a 

atuação das mesmas no ambiente tecnológico. Considerando que a presença das 

marcas em tais ambientes são mínimas, e nesses concentram-se boa parte do mercado- 

alvo das mesmas, o insight gerado nesse caso foi o desenvolvimento de um setor 

específico dentro do Grupo Madero para realizar ações com a finalidade de angariar a 

presença dessas marcas no ambiente digital. O objetivo final dessa recomendação 

estratégica é gerar brand awareness e melhorar o relacionamento das marcas do Grupo 

Madero com os seus consumidores, buscando fidelizar o mesmo. 

A questão da internalização de tais processos foi o grande foco, devido ao fato de 

que a maioria das atividades realizadas pela empresa são internalizadas, conforme já 

mencionado anteriormente. 

 
Where – Onde será feito (local) 

 
 

O local de atuação dos colaboradores contratados será na sede administrativa do 

Grupo Madero, localizada em Curitiba. Já as atividades desenvolvidas, terão impacto 

direto na presença das marcas do grupo no ambiente tecnológico. 



114 
 

 
 
 
 
 
 

When – Quando será feito (tempo) 

No quadro 55 é possível ver visualmente o mapeamento dos processos que serão 

realizados para que a recomendação estratégica tenha sucesso, assim como verifica-se 

também os responsáveis pela realização dos processos. 

 
QUADRO 55 - ANÁLISE 5W2H MARKETING DIGITAL 

 

TAREFA 
ATRIBUÍDO 

PARA 
INÍCIO TÉRMINO 

Contratação de 

coordenador de equipe 

Diretoria/Gestão de 

Marketing 
1/1/2020 20/01/2020 

 
Contratação de equipe 

Coordenador de 

Marketing Digital/Gestão 

de Marketing 

 
25/01/2020 

 
25/01/2020 

Treinamento prévio e 

ambientação da equipe 

Coordenador de 

Marketing Digital/Gestão 

de Marketing 

 
26/01/2020 

 
1/2/2020 

Pesquisa e 

conhecimento do 

mercado-alvo 

Coordenador de 

Marketing Digital/Gestão 

de Marketing 

 
2/2/2020 

 
28/02/2020 

Definição de objetivos 

do plano de marketing 

digital 

Coordenado de 

Marketing Digital/Growth 

Hacker 

 
1/3/2020 

 
15/03/2020 

Determinação de 

conteúdo veiculado 

Analista de Inbound 

Marketing/Analista de 

Conteúdo 

 
5/3/2020 

 
20/03/2020 

 
Elaboração de 

cronograma de ações 

Coordenador de 

Marketing Digital/Growth 

Hacker/Analista de 

Conteúdo 

 

15/03/2020 

 

25/03/2020 
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Definição de estratégias 

de monitoramento 

Analista de SEO/Growth 

Hacker/Analista de 

Inbound Marketing/ 

Analista de mídia 

performance 

 
 

15/03/2020 

 
 

31/03/2020 

 

 
Monitoramento através 

de KPIs 

Analista de mídia 

performance/Growth 

Hacker/ Analista de SEO/ 

Analista de 

Inbound Marketing 

 
 

31/03/2020 

 
 

Sem prazo 

final 

FONTE: AUTORES (2019) 

 
 
 

Who – Por quem será feito (responsabilidade) 

 
 

O projeto desenvolvimento pelo coordenador de marketing digital contratado será 

realizado pela sua equipe, também contratada com tal finalidade. A atribuição de cada 

área pode ser vista no quadro 56. 

 
QUADRO 56 - RESPONSÁVEIS PELO DEPARTAMENTO DE MARKETING DIGITAL 

 

Profissional Responsabilidade 

 
 

 

Coordenador de Marketing 

Digital 

Responsável por coordenar e monitorar todas 

as ações da equipe contratada. Definir 

atribuições e metrificações, além de reportar 

resultados para a gerência e diretoria de 

marketing da empresa. 

 

 
Analista de SEO 

Responsável por identificar tendências da 

suas personas nos mecanismos de buscas 

(Google, Yahoo, Bing! e etc...), identificando a 

melhor demanda de termos utilizados como 

palavras-chave. 

 
Analista de Conteúdo 

Responsável por utilizar todas as 

informações geradas pelo analista de SEO, a 

fim de desenvolver a estratégia de produção 
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 de conteúdo da empresa. 

 
 
 

 
Analista de Inbound Marketing 

Responsável por fazer a estratégia funcionar 

sem problemas. Definição de qual plataforma 

de automação de marketing será utilizada, 

qual canal apresenta melhor performance, 

além da definição de quantos e quais fluxos 

cada prospect vai seguir na estratégia 

adotada, definindo para quais etapas do funil 

de marketing demandam mais atenção e/ou 

alterações. 

 

 
Growth Hacker 

Responsável por acompanhar todas as ações 

realizadas e analisar as taxas de conversões 

de SEO, de conteúdo, de inbound, de mídia 

paga, e gerar insights a fim de escalar o 

crescimento da empresa no âmbito digital. 

 
 

Analista de mídia performance 

Responsável pela administração de 

ferramentas de AdWords ou Ads. 

Responsável também por gerar alcance e 

engajamento em posts em redes sociais, 

administrando o budget de mídia paga e 

desenvolvendo tais campanhas. 

FONTE: AUTORES (2019) 

 

 
É importante que ressaltar que os profissionais serão responsáveis por todas as 

marcas da empresa. 

 
How – Como será feito (método) 

 
 

1. Definição de objetivos do plano de marketing digital: após contratação do 

coordenador de marketing digital, esse estará responsável por entender a atual 

sitação da empresa no que tange a área em questão, e entenderá quais são os 

principais pontos de melhoria, definindo, dessa forma, os objetivos do plano de 

marketing digital; 



117 
 

 
 
 
 
 
 

2. Pesquisa e conhecimento do mercado-alvo: serão estudados os comportamentos 

do mercado-alvo das marcas do Grupo Madero com a finalidade de se conseguir 

êxito na definição dos objetivos do plano de marketing digital, realizando 

campanhas mais assertivas; 

3. Definição de canais utilizados: na pesquisa e conhecimento do mercado-alvo será 

possível definir quais são as redes sociais e ambientes nos quais os consumidores 

das marcas do Grupo Madero mais estão alocados, e dessa forma serão definidos 

os canais de comunicação digital utilizados; 

4. Capacitação da equipe: após contratação da equipe, será necessário ambienta- 

los e atualizá-los a respeito dos objetivos do plano de marketing digital, 

capacitando-os em atividades que serão realizadas no dia-a-dia; 

5. Determinação de conteúdo veiculado: o profissional de conteúdo, será 

responsável por definir qual tipo de conteúdo será veiculado em quais canais de 

comunicação; 

6. Elaboração de cronograma de ações: também responsabilidade do profissional 

de conteúdo, será realizado um cronograma de ações e publicações em canais 

de comunicação; 

7. Definição de estratégias de monitoramento: estratégias e KPI’s utilizados para 

monitorar o sucesso e definir pontos de melhoria em ambiente digital. 

 
How much – Quanto custará fazer (custo) 

 
 

O custo total está pautado na somatória do custo na aquisição de cada profissional 

contratado, das ferramentas adquiridas para possibilitar e melhorar o desempenho da 

equipe e, por fim, do budget disposto para a realização das campanhas de marketing 

digital. 

No caso dos colaboradores, os salários médios, somado aos encargos e também 

considerando benefícios gerais devem estar estipulados no quadro 57. Os encargos 

levam em consideração as férias (11,11%), o 13º salário (8,33%), INSS (20%), seguro 

acidente de trabalho (3%), salário educação (2,5%), Incra/SENAI/ SESI/SEBRAE (3,3%), 



118 
 

 
 
 
 
 
 

FGTS (8%), FGTS/Provisão de multa para rescisão (4%) e previdenciário sobre 

13º/Férias/DSR (7,93%). A média salarial (quadro 57) foi considerada através de 

informações sobre a média de salários dos profissionais das respectivas áreas em 

companhias com porte semelhante ao do Grupo Madero, retiradas do website Glassdoor. 

 
QUADRO 57 - MÉDIA SALARIAL MENSAL 

 

Profissional Salário Encargos Benefícios Total 

Média Mínimo Máximo Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

Coordenador de 

Marketing Digital 

R$ 

4.000,00 

R$ 

7.000,00 

R$ 

2.726,80 

R$ 

4.771,90 

R$ 

1.100,00 

R$ 

7.826,80 

R$ 

12.871,90 

 
Analista de SEO 

R$ 

2.000,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

1.363,40 

R$ 

2.045,10 
 
R$ 900,00 

R$ 

4.263,40 

R$ 

5.945,10 

Analista de 

Conteúdo 

R$ 

2.000,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

1.363,40 

R$ 

2.045,10 
 
R$ 900,00 

R$ 

4.263,40 

R$ 

5.945,10 

Analista de Inbound 

Marketing 

R$ 

1.500,00 

R$ 

2.500,00 

R$ 

1.022,55 

R$ 

1.704,25 
 
R$ 900,00 

R$ 

3.422,55 

R$ 

5.104,25 

 
Growth Hacker 

R$ 

3.500,00 

R$ 

5.000,00 

R$ 

2.385,95 

R$ 

3.408,50 
 
R$ 900,00 

R$ 

6.785,95 

R$ 

9.308,50 

Analista de mídia 

performance 

R$ 

1.500,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

1.022,55 

R$ 

2.045,10 
 
R$ 900,00 

R$ 

3.422,55 

R$ 

5.945,10 

 
TOTAL 

R$ 

14.500,00 

R$ 

23.500,00 

R$ 

9.884,65 

R$ 

16.019,95 

R$ 

5.600,00 

R$ 

29.984,65/
Mês 

R$ 

45.119,95/
Mês 

FONTE: ADAPTAÇÃO DO SITE GLASSDOOR; OS AUTORES (2019) 

 
 

Além dos encargos, salários e benefícios dos colaboradores contratados, há 

também o custo de aquisição, mensalidade e/ou manutenção dessas ferramentas. 

A começar falando sobre o Google Analytics, há a opção gratuita nesse caso, e 

será a melhor opção ao iniciar o projeto, prevendo um possível upgrade para a opção 

paga em caso de sucesso da estratégia, após análise de um ou dois semestres de 

atividade. 

Partindo para a análise de SEO, a ferramenta indicada, SEMrush, no modelo 

Business tem valor de U$ 399,95 (R$ 1621,32, considerando o valor do dólar em R$ 

4,05) ao mês. 
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Para auxiliar a gestão de redes sociais, a ferramenta mLabs foi a indicada. Para 

a gestão de quatro marcas, o custo total da plataforma R$ 51,60 por mês. 

A última ferramenta indicada, para auxílio na gestão de envio de e-mails marketing 

é a Mailchimp. O plano inicial indicado para o Grupo Madero seria o Premium, que custa 

U$ 299,00 (R$ 1212,09, considerando o valor do dólar em R$ 4,05) ao mês. 

Por fim, ao definir o budget mensal para a realização de campanhas através de 

mídias pagas, não foram encontradas informações de mercado para realizar tal 

embasamento. Portanto, ficou definido que o budget de realização de tais campanhas 

será de R$ 100.000,00 por mês. 

Considerando todos os custos listados acima, o custo final do projeto ficaria entre 

R$ 132.869,66 e R$ 148.084,96 ao mês, aproximadamente, como se pode ver no 

quadro 60. 

QUADRO 60 – CUSTOS TOTAIS 

Profissional Valores mensais 

Média Mínimo Máximo 

Profissionais R$ 29.984,65 R$ 45.119,95 

SEMrush R$ 1.621,32 

Mailchimp R$ 1.212,09 

mLabs R$ 51,60 

Budget R$ 100.000,00 

TOTAL R$ 132.869,66 R$ 148.004,96 
 

Autores (2019) 

 
5.3 ADESÃO DAS MARCAS JERONIMO E A SANDUICHERIA DO DURSKI 

EM NOVOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
What – O que será feito (etapas) 

 
 

Tal recomendação estratégica seguirá a seguinte ordem de planejamento para 

que seja executada: 

 
1. Entendimento sobre o funcionamento completo das opções de novos canais de 

distribuição (aplicativos) existentes no mercado; 
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2. Definição de quais canais de distribuição serão adotados; 

3. Alinhamento comercial entre os novos canais de distribuição; 

4. Definição de estratégia de divulgação; 

5. Campanha de inauguração dos novos canais; 

6. Acompanhamento de desempenho dos novos canais de distribuição. 

 
 

Todas as ações citadas acima estão em ordem temporal, e seguem um 

cronograma que será citado posteriormente. 

 

Why – Por que será feito (justificativa) 

 
 

Essa recomendação está pautada no fato que evidencia o crescimento do uso de 

aplicativos de delivery pelo mercado-alvo da empresa, assim como a aderência que os 

produtos de tais marcas têm para com tal canal de distribuição. Apesar de a marca 

Jeronimo já atuar com aplicativo próprio com opção de delivery, considerou-se a 

possibilidade de que número de usuários adeptos ao aplicativo da marca (+50.000, 

segundo o Google Play) são inferiores ao número de usuários adeptos dos aplicativos 

que prestam tal serviço, como por exemplo iFood (1.651.510 de usuários, segundo o 

Google Play), Rappi (680.681 de usuários, segundo o Google Play) e Ubereats 

(1.720.901 de usuários, segundo o Google Play). 

 
Where – Onde será feito (local) 

 
 

O local de execução do projeto será dividido em dois, ambos no ambiente virtual. 

O primeiro se dá nos aplicativos nos quais as parcerias irão ocorrer, em um primeiro 

momento nos aplicativos iFood e Rappi, por serem os maiores do mercado. O segundo 

local será nos canais de comunicação do Grupo Madero, para efeitos de divulgação 

dos novos canais de distribuição em que os produtos das marcas Jeronimo e A 

Sanduicheria do Durski estarão disponíveis. 

 
When – Quando será feito (tempo) 

No quadro 58 é possível ver visualmente o mapeamento dos processos que serão 

realizados para que a recomendação estratégica tenha sucesso, assim como verifica-se 

também os responsáveis pela realização dos processos. 
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QUADRO 58 - CRONOGRAMA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

TAREFA ATRIBUÍDO PARA INÍCIO TÉRMINO 
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Estudo sobre os canais 

de distribuição 

(aplicativos) disponíveis 

no mercado 

 

Equipe Comercial 

 

6/1/2020 

 

31/01/2020 

Definição de quais 

canais de distribuição 

(aplicativos) serão 

adotados 

 

Equipe Comercial 

 

03/02/2020 

 

7/2/2020 

Alinhamento comercial 

com os possíveis novos 

canais de distribuição 

 
Equipe Comercial 

 
10/02/2020 

 
28/02/2020 

Definição de estratégia 

de divulgação 
Equipe de Comunicação 20/01/2020 28/08/2020 

Campanha de 

inauguração dos novos 

canais de distribuição 

(aplicativos) 

Equipe de 

Comunicação/Equipe 

Comercial 

 

06/03/2020 

 

13/03/2020 

Acompanhamento do 

desempenho dos novos 

canais de distribuição 

 
Equipe Comercial 

 
6/3/2020 

Sem data 

definida 

FONTE: AUTORES (2019) 

 

 
Who – Por quem será feito (responsabilidade) 

 
 

As equipes responsáveis pelo projeto são duas: a equipe comercial do Madero e 

a equipe de comunicação. A equipe comercial, com a presença e intervenção direta da 

diretoria comercial do Grupo Madero será a responsável por garantir que as marcas 

Jeronimo e A Sanduicheria do Durski sejam integradas aos aplicativos parceiros, iFood 

e Rappi. Enquanto a equipe de comunicação será a responsável por anunciar e manter 

os novos canais de distribuição em voga, além de trabalhar em parceria com as equipes 

de comunicação das empresas parceiras, com a finalidade de garantir o sucesso do 

projeto iniciado. Por fim, a equipe comercial também será responsável por acompanhar 

o desempenho dos novos canais de distribuição. 

 
How – Como será feito (método) 
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1. Entendimento sobre o funcionamento completo das opções de novos canais de 

distribuição (aplicativos) existentes no mercado: em abordagem comercial, serão 

realizadas reuniões de entendimento completo referente ao funcionamento dos 

canais de distribuição; 

2. Definição de quais canais de distribuição serão adotados: após finalização da fase 

de entendimento sobre os canais de distribuição disponíveis no mercado, definir 

quais serão realmente adotados para auxiliarem na estratégia 

3. Alinhamento comercial entre os novos canais de distribuição: nessa etapa, o 

contato comercial passa a se referir a questão de cláusulas contratuais que 

permitirão que a parceria com os novos canais sejam efetivas e mutuamente 

benéficas; 

4. Definição de estratégia de divulgação:nessa parte a equipe de comunicação será 

responsável por definir a estratégia de comunicação integrada de marketing que 

será utilizada para a divulgação dos novos parceiros e anúncio da entrada das 

marcas nos canais de distribuição; 

5. Campanha de inauguração dos novos canais; essa campanha objetiva-se em 

divulgar os novos parceiros, todavia, o intuito dela será apenas atuar na 

inauguração dos novos canais de distribuição; 

6. Acompanhamento de desempenho dos novos canais de distribuição: através de 

métricas específicas, serão analisados os resultados obtidos nos novos canais, e 

através dessa análise constante serão tomadas as decisões gerenciais 

adequadas para o êxito dos novos canais. 

 
How much – Quanto custará fazer (custo) 

 
 

Os custos referentes à relação comercial englobam, principalmente, a taxa 

cobrada pelos canais de distribuição escolhidos, no caso, Rappi e iFood. No iFood existe 

uma taxa de 27% sobre o valor de cada pedido, além de uma mensalidade (custo fixo) 

de R$ 130,00 por mês. Esses valores consideram os dados informados no site da 
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empresa, todavia, através de negociação comercial e dada a expressão do Grupo 

Madero, acredita-se que a mensalidade consiga ser extinta, e a taxa sobre cada pedido 

possa ser diminuída. Quanto ao Rappi, não se tem informações detalhadas a respeito 

de custos, tanto fixos quanto variáveis. Portanto, não é possível dizer ao certo quais 

serão os custos que haverão ao se formalizar uma parceria com esse canal de 

distribuição. 

Ao falar sobre os custos de divulgação, esses englobam divulgações em mídias 

online e offline. Quanto às mídias online, poderá haver divulgação interna nos novos 

canais de distribuição online, além de mídias pagas adquiridas para a realização de tais 

campanhas. 

Por fim, terão também os custos de inauguração. Tais custos englobam as 

promoções na primeira semana em que os restaurantes estarão disponibilizados nos 

novos canais de distribuição. São custos variáveis, e dependerão da quantidade de 

produtos vendidos pelos aplicativos. 

 
6 SISTEMAS DE CONTROLE 

 
6.1 TRANSFORMAR A MARCA DUNDEE BURGER EM JERONIMO 

 
 

Para analisar a efetividade da recomendação estratégica referente à extinção da 

marca Dundee Burger, e transformação de seu único ponto de venda em uma 

restaurante da marca Jeronimo, as métricas utilizadas serão todas de relação temporal. 

No caso, uma análise comparativa mensal sobre os seguintes itens: 

 
● Faturamento; 

● Lucro líquido; 

● Total de vendas realizadas. 

 
 

Tais análises devem ocorrer comparando os números obtidos no mês com a 

marca Dundee Burger com os números obtidos no mesmo mês do ano seguinte com a 

marca Jeronimo. Desconsiderando ou ponderando os meses nos quais ocorrem 
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campanhas, como a de inauguração, por exemplo, que podem inflar os números obtidos 

e comprometer a métrica de análise. Com esses números será possível entender sobre 

o sucesso ou fracasso da recomendação estratégica. 

O resultado esperado nesse caso é superar ou, ao menos, se igualar ao faturamento, 

lucro líquido e vendas realizadas dos demais restaurantes Jeronimo, assim como 

ultrapassar os resultados objetidos pelo Dundee Burger. 

 
6.2 DESENVOLVIMENTO DE UM SETOR DE MARKETING DIGITAL 

 
 

As métricas utilizadas para se obter controle sobre as ações realizadas aqui levam 

em consideração os objetivos finais da estratégia, que são a melhorar a fidelidade do 

consumidor e também adquirir brand awareness, obtendo assim maior lucro. 

Para a questão da fidelização/relacionamento, ou seja, lealdade às marcas, serão 

analisados alguns KPI’s (Key Performance Indicators), sendo esses os seguintes: 

 
● Taxa de visitantes recorrentes aos websites da empresa, comparando os números 

anteriores ao desenvolvimento das estratégias com os posteriores; 

● Variação da base em mídias sociais, verificando se a taxa de crescimento é 

elevada se comparada temporalmente com as taxas obtidas no passado; 

● Média de conteúdos compartilhados e/ou curtidos pelos consumidores, 

entendendo sobre a variação no engajamento sem a realização de comentários; 

● Variação das avaliações das marcas do Grupo Madero em redes sociais e outros 

locais que permitem avaliações por parte do consumidor; 

● Número de feedbacks (positivos ou negativos) recebidos; 

● Número de feedbacks (positivos ou negativos) respondidos, assim como 

avaliação da quantidade resolvida, em caso de feedbacks negativos. 

 
E para analisar e eficácia e eficiência dos objetivos relacionados ao brand 

awareness, os KPI’s analisados serão: 

 
● Visitas totais às redes sociais e aos websites das marcas do grupo, em 

comparação direta com os números obtidos antes da recomendação estratégica; 
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● Interações em mídias sociais, comparação dos números de interações realizadas 

antes e depois da estratégia ser posta à prática, em todas as redes sociais de 

maneira separada; 

● Mídia espontânea, verificar sobre a variação do número de consumidores que 

falavam das marcas do Grupo Madero antes em comparação com os números 

obtidos após a realização da recomendação estratégica; 

● Menções feitas por influenciadores, analisando o impacto direto de tais menções 

no comportamento de outros consumidores no ambiente virtual; 

● Principais palavras-chave adotadas pelos consumidores em mecanismos de 

pesquisa para encontrar informações sobre o setor e/ou as marcas do Grupo 

Madero; 

 
Com a análise das métricas citadas acima, é possível obter de forma prática os 

resultados obtidos após a realização da ação estratégica, conseguindo, em até um ano 

após o início da ação, descobrir se valerá a pena, ou não, continuar com o setor 

estruturado, ampliá-lo ou até mesmo extingui-lo. 

Espera-se, ao final do primeiro ano, conseguir obter o dobro de resultado em 

ambientes sociais, tanto em número de seguidores nas redes sociais, quanto 

comentários e também melhor avaliação da marca em tais ambientes. 

 
6.3 ADESÃO DAS MARCAS JERONIMO E A SANDUICHERIA DO DURSKI 

EM NOVOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Os sistemas de controle utilizados para analisar a efetividade e eficiência de tal 

recomendação estratégica estão completamente baseados nos números obtidos através 

dos novos canais de distribuição adotados pela empresa. 

Para ambos os novos canais, é preciso verificar os seguintes dados: 

 
 

● Faturamento total proveniente do canal de distribuição iFood; 

● Faturamento total proveniente do canal de distribuição Rappi; 

● Lucro total proveniente do canal de distribuição iFood; 

● Lucro total proveniente do canal de distribuição Rappi; 
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● Número de pedidos/vendas realizadas no canal de distribuição iFood; 

● Número de pedidos/vendas realizadas no canal de distribuição Rappi; 

● Efetividade da campanha de inauguração, verificando os números de vendas 

realizadas no período da campanha no iFood, e comparando com as vendas no 

canal de distribuição em um mesmo período em época “normal”; 

● Efetividade da campanha de inauguração, verificando os números de vendas 

realizadas no período da campanha no Rappi e comparando com as vendas no 

canal de distribuição em um mesmo período em época “normal”; 

● Impacto direto da somatória do faturamento obtido nos novos canais de 

distribuição em comparação com o faturamento total da empresa em um mesmo 

período; 

● Impacto direto da somatória do lucro obtido nos novos canais de distribuição em 

comparação com o lucro total da empresa em um mesmo período. 

 
 

Espera-se conseguir, ao final de um ano, fazer com que 7% do faturamento 

mensal da empresa provenha dos novos canais de distribuição. Tal número é 

idealizado apenas como um teste para verificar a viabilidade de manter tais canais, 

caso tal meta não seja cumprida, e isso será descoberto com a obtenção e análise 

comparativa de todas as métricas citadas acima, será possível discorrer sobre a real 

efetividade dos novos canais de distribuição, conseguindo, dessa forma, saber se a 

recomendação estratégica foi proveitosa e se será continuada, expandida ou extinta. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Bloco de Introdução 

 
 

Olá, nós somos alunos do 8º período de Marketing, da Pontifícia Católica do 

Paraná, e estamos fazendo uma pesquisa com a finalidade de entender um pouco mais 

sobre as marcas de restaurantes de Curitiba e Região Metropolitana. 

 
Ao final da pesquisa você estará apto a concorrer por um voucher no valor de R$ 

100,00 em consumação no Madero. A participação no sorteio será opcional. 

 
A pesquisa terá duração aproximada de 10 minutos, e levará em consideração os 

restaurantes que você frequenta. 

 
Agradecemos desde já pelo seu tempo e disposição. 

 
 

Bloco 1 - Filtro 

 
 

[Finalidade do bloco: filtro, se o respondente mora em Curitiba ou RMC] 

Q1 - Você mora em Curitiba ou Região Metropolitana? 

[Sim] 

[Não] 

 
 

A pergunta acima tem apenas uma opção de resposta, e caso o respondente 

selecione a opção [Não] o mesmo é redirecionado ao final da pesquisa. 

 
 

 

Bloco 2 - Avaliação de conhecimento de marcas 
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[Finalidade: entender sobre quais restaurantes a pessoa já visitou] 

 
 

Q2 - Dadas as marcas de restaurantes abaixo, assinale o seu grau de 

conhecimento sobre cada uma. 

 
[MCDonald’s] 

[Jeronimo] 

[Burger King] 

[Dundee Burger] 

[Subway] 

[A Sanduicheria do Durski] 

[Madero] 

[Outback] 

[Restaurante Durski] 

[Cão Véio] 

[Mustang Sally] 

[Porks] 

[Mr. Hoppy] 

 
 

Todas as opções acima estão dispostas em um modelo de tabela matriz, e o 

respondente pode optar por três opções, que são as seguintes: Não conheço; Conheço, 

mas nunca comprei; Conheço e já comprei. 

 

Bloco 3 - Análise de frequência de consumo e ticket médio 

 
 

[Finalidade: Entender frequência de consumo e ticket médio] 

 
 

Q3 - Com qual frequência você costuma ir nos restaurantes listados abaixo? 



139 
 

 
 
 
 
 
 

[Lista de restaurantes selecionou a opção “Conheço e já comprei” na Q2, no 

bloco 2] 

 
A pergunta está disposta no modelo de matriz, com as seguintes opções: “Uma 

ou mais vezes por semana”; “Uma vez a cada 15 dias”; “Uma vez por mês” e “Uma 

 vez a cada 2 meses ou mais”. 
 
 

Q4 - Qual a média de gastos em cada ida aos restaurantes? 

 
 

[Lista de restaurantes selecionou a opção “Conheço e já comprei” na Q2, no 

bloco 2] 

 

A opção aparece em modelo de formato deslizando considerando valores de 0 à 

150. 
 
 

Bloco 4 - Introdução da análise perceptual 

 
 

[Finalidade: aviso sobre o início da análise de marcas de restaurantes] 

 
 

Nos próximos blocos serão realizadas as análises dos restaurantes que você 

frequenta ou conhece, de maneira individual. 

 
A análise será feita através da avaliação de percepção do consumidor através de 

adjetivos que se adequam ou não aos restaurantes apresentados. 

 
A escala será composta por dez números, sendo que 10 representa que o 

restaurante está de acordo com aquele adjetivo e 1 que o restaurante não está de acordo 

com o adjetivo. 

 
Bloco 5 - MCDonald’s 
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[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca MCDonald’s] 

 
Q5 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "MCDonald’s". 

 
[Escala de 1 a 10 no formato matriz, contendo os adjetivos: “Responsável”, 

“Segura”, “Confiável”, “Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, 

“Firme”, “Bem-sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, 

“Alegre”, “Festiva”, “Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, 

“Moderna”, “Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, 

“Elegante”, “Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e 

“Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“MCDonald’s” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 6 - Jeronimo 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Jeronimo] 

 
Q6 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Jeronimo". 
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[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Jeronimo” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 7 - Burger King 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Burger King] 

 
Q7 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Burger King". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Burger King” na Q2, bloco 2. 
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Bloco 8 - Dundee Burger 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Dundee Burger] 

 
Q8 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Dundee Burger". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Dundee Burger” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 9 - Subway 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Subway] 

 
Q9 - Em uma escala de 1 a 10, onde de 1 significa "não descreve totalmente" e 

10 significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Subway". 
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[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Subway” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 10 - A Sanduicheria do Durski 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca A Sanduicheria do Durski] 

 
Q10 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "A Sanduicheria do Durski". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção “A 

Sanduicheria do Durski” na Q2, bloco 2. 
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Bloco 11 - Madero 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Madero] 

 
Q11 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Madero". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Madero” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 12 - Outback 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Outback] 

 
Q12 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Outback". 
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[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Outback” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 13 - Restaurante Durski 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Restaurante Durski] 

 
Q13 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Restaurante Durski". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Restaurante Durski” na Q2, bloco 2. 
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Bloco 14 - Cão Véio 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Cão Véio] 

 
Q14 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Cão Véio". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Cão Véio” na Q2, bloco 2. 

 
 

 

Bloco 15 - Mustang Sally 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Mustang Sally] 

 
Q15 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Mustang Sally". 
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[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Mustang Sally” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 16 - Porks 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Porks] 

 
Q16 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Porks". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 
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Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção 

“Porks” na Q2, bloco 2. 

 

Bloco 17 - Mr. Hoppy 

 
 

[Finalidade: Realizar análises individuais dos itens usados para entender a 

percepção do consumidor sobre a marca Mr. Hoppy] 

 
Q17 - Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "não descreve totalmente" e 10 

significa descreve totalmente, avalie se os adjetivos abaixo descrevem a marca do 

restaurante "Mr. Hoppy". 

 
[Escala matriz contendo os adjetivos: “Responsável”, “Segura”, “Confiável”, 

“Respeitável”, “Confiante”, “Correta”, “Consistente”, “Séria”, “Leal”, “Firme”, “Bem- 

sucedida”, “Equilibrada”, “Bem-humorada”, “Extrovertida”, “Divertida”, “Alegre”, “Festiva”, 

“Espirituosa”, “Legal (bacana)”, “Simpática”, “Imaginativa”, “Ousada”, “Moderna”, 

“Atualizada”, “Criativa”, “Corajosa”, “Jovem”, “Chique”, “Alta classe”, “Elegante”, 

“Sofisticada”, “Glamorosa”, “Delicada”, “Feminina”, “Sensível”, “Romântica” e “Emotiva”.] 

 
Esse bloco só será disponibilizado para a resposta se o respondente selecionar 

as opções “Conheço, mas nunca comprei” ou “Conheço e já comprei” na opção “Mr. 

Hoppy” da Q2, bloco 2. 

 

Bloco 18 - Dados sociodemográficos 

 
 

[Finalidade do bloco: coletar dados sociodemográficos] 
 
 

Q18 - Qual é a sua idade? 
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A opção aparece em modelo de formato deslizando considerando valores de 0 à 

100. 
 
 

Q19 - Qual é o seu sexo? 

 
 

[Masculino] 

[Feminino] 

 
A pergunta acima tem apenas uma opção de resposta. 

 
 

Q20 - Em qual região você mora? 

 
 

[Regional Matriz (Ahú, Bom Retiro, Hugo Lange, Prado Velho, Alto da Glória, 

Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da XV, Centro, Jardim Social, São Francisco, 

Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrilho, Cristo Rei e Mercês)] 

[Região Boa Vista (Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa 

Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui)] 

[Regional Bairro Novo (Ganchinho, Sitio Cercado e Umbará)] 

[Regional Boqueirão (Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim)] 

[Regional Cajuru (Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, 

Uberaba e Tarumã)] 

[Regional CIC (Augusta, CIC, Riviera e São Miguel)] 

[Regional Fazendinha/Portão (Água Verde, Campo Comprido (Sul), Fazendinha, 

Guaira, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel)] 

[Regional Pinheirinho (Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho)] 

[Regional Santa Felicidade (Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, 

Campo Comprido (Norte), Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, 

Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre)] 

[Regional Tatuquara (Campo de Santana, Caximba e Tatuquara)] 

[Região Metropolitana de Curitiba] 
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A pergunta acima tem apenas uma opção de resposta 
 
 
 
 

Q21 - Qual é a sua renda familiar em média? 

 
 

[Até 2 salários mínimos (Até R$ 1996,00)] 

[Mais de 2 a 5 salários mínimos (Entre R$ 1996,01 e R$ 4990,00)] 

[Mais de 5 a 10 salários mínimos (Entre R$ 4990,01 e R$ 9980,00)] 

[Mais de 10 a 20 salários mínimos (Entre R$ 9980,01 e R$ 19960,00)] 

[Mais de 20 salários mínimos (Acima de R$ 19960,01)] 

 
A pergunta acima tem apenas uma opção de resposta 

 
 

Bloco 19 - Sorteio 

 
 

[Finalidade: requisitar contato para sorteio] 

 
 

Para participar do sorteio, de um voucher do Madero no valor de R$ 100,00, deixe 

no campo abaixo o seu e-mail. A participação no sorteio é opcional. 

 
Agradecemos desde já pela sua participação em nossa pesquisa, boa sorte! 

 
 

[Inserir E-mail] 

A pergunta acima tem apenas uma opção de resposta, sendo essa opcional. 


