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RESUMO   

O  presente  projeto  objetiva  compreender  quais  foram  os  impactos  acarretados  pela             

pandemia  causada  pelo  novo  Coronavírus  na  jornada  dos  consumidores  de            

gastrobares  em  Curitiba.  O  termo  Low  Touch  Economy  traduz-se  como  uma             

economia  de  baixo  contato  e  refere-se  à  uma  maneira  de  fazer  negócio  com  menos               

interação  possível.  Partindo  dessa  perspectiva,  busca-se  entender  como  a  pandemia            

pode  impactar  na  jornada  do  consumidor  nesse  segmento  de  estabelecimento.  Para             

isso,  foram  realizadas  entrevistas  com  proprietários  de  2  gastrobares  da  região,             

além  de  uma  pesquisa  quantitativa  realizada  com  consumidores  desse  campo  e  uma              

análise  PEST  do  setor.  Por  fim,  com  base  nas  informações  obtidas  durante  as               

análises  e  estudos  realizados  em  paralelo,  foram  feitas  recomendações  estratégicas,            

bem  como  foram  indicadas  métricas  de  mensuração  de  resultados  para  auxiliar  o              

setor  durante  os  próximos  meses,  incluindo  um  manual  de  boas  práticas  que  poderá               

ser  utilizado  como  guia  para  estabelecimentos  que  tenham  intenção  de  adotar  ou              

melhorar   as   estratégias   de   Low   Touch   Economy   em   seus   estabelecimentos.   

  

Palavras-Chave:    gastrobares,   pandemia,    low   touch   economy,    jornada   de   consumo.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

ABSTRACT   

  

This  project's  goal  is  to  understand  which  were  the  main  impacts  of  the  pandemic  of                 

Coronavirus  on  the  consumer  journey  of  the  gastrobar's  clients  in  Curitiba.  The  term               

Low  Touch  Econony  refers  to  a  way  to  make  business  with  less  interaction  between                

customer  and  seller.  By  this,  this  project  aims  to  understand  how  the  pandemic  can                

influence  the  client's  journey  in  this  niche.  For  this,  two  gastrobar  owners  were               

interviewed,  a  quantitative  research  was  conducted  to  know  better  these  customer's             

feedback,  and  a  PEST  analysis  of  the  sector  was  made.  Based  on  the  information                

retrieved  during  the  analysis  ana  paralel  studies,  strategic  recommendations  were            

made,  as  well  as  metrics  and  KPIs  to  better  help  this  sector  during  the  next  months,                  

including  a  good  practices  manual  –  which  can  be  used  as  a  guide  for  the  gastrobars                  

that   intend   to   adopt   or   improve   its   Low   Touch   Economy   best   practices.   

  

Keywords:   gastrobars,   pandemic,   low-touch   economy,   consumption   journey.   
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1. RESUMO   EXECUTIVO     

Com  atual  momento  histórico  do  mercado  e  do  mundo,  onde  medidas  de              

segurança  se  fazem  necessárias  para  preservar  e  garantir  a  segurança  da  vida  das               

pessoas,  entender  como  o  marketing  pode  contribuir  de  forma  positiva  para             

minimizar   os   reflexos   de   um   período   pandêmico   se   faz   necessário.     

Nos  próximos  tópicos  deste  capítulo,  procurou-se  justificar  e  conceituar           

algumas  razões  pela  quais  esse  trabalho  pretende  contribuir  ativamente  na            

diminuição  dos  impactos  da  pandemia  de  coronavírus  na  atuação  e  desempenho             

de   gastrobares   em   Curitiba.   

1.1. PROBLEMATIZAÇÃO   

A  Low  Touch  Economy ,  ou  em  uma  tradução  adaptada,  a  Economia  de              

baixo  contato,  é  utilizada  para  definir  fluxos  de  capitais  que  não  dependam,  ou               

dependam  muito  pouco,  do  contato  físico  entre  consumidores  e  fornecedores.  Até            

então,  a   Low  Touch  Economy  era  tratada  como  uma  tendência  em  diversas  esferas               

de  negócios,  mas  com  a  pandemia  do  Coronavirus  diversos  setores  se  viram  na               

necessidade  de  adaptação  a  um  novo  formato  caracterizado  por  interações  de            

baixo  toque,  medidas  de  saúde  e  segurança,  novos  comportamentos  humanos  e            

mudanças  permanentes  na  relação  de  consumo,  características  definidas  pelo   Low            

touch   Economy .     

Feitosa  (2011)  afirma  que  as  inovações  podem  ser  de  natureza  tecnológica,             

organizacional,  administrativa  ou  social  e  podem  ocorrer  por  meio  de  processos             

complexos  e  interativos,  incluindo  múltiplos  agentes  econômicos  e  sociais  e  ainda             

incorporando   diferentes   tipos   de   informação   e   conhecimento.   

Baseado  neste  conceito,  é  possível  identificar  a  importância  e  relevância  que             

as  alterações  na  forma  de  atuação  de  empresas,  consumo  dos  usuários  e  no               

relacionamento  entre  esses  públicos  refletem  em  um  novo  caminho  de  mercado,             

muito  caracterizado  pela  preocupação  com  a  saúde  mas  também  da  apropriação             

de   novas   tecnologias   para   equilibrar   e   ressignificar   macro   e   micro   relações.   

Fazendo  um  recorte  e  aproximando  essas  mudanças  de  um  segmento  do             

mercado,  é  possível  identificar  com  maior  facilidade,  clareza  e  precisão,  os  reflexos              
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e  percepções  desse  novo  movimento.  A  Beefpoint  (2020)  analisou  o            

comportamento  do  varejo  eletrônico  de  nove  setores  da  economia  brasileira  no             

primeiro  semestre  de  2020  e  comparou  com  período  pré-pandemia  e  dentre  esses              

segmentos,  o  de  Alimentos  e  Bebidas  foi  o  que  apresentou  melhores  resultados,              

com  aumento  de  150%  no  volume  de  pagamento  semanal.  No  mesmo  período              

houve  um  crescimento  de  85%  de  pedidos  em  aplicativos  de  entrega  segundo              

Dados  da  Associação  Brasileira  de  Comércio  Eletrônico.  A  ABComm  e  estes  dados              

reforçam  a  importância  do  bares  e  gastrobares  para  o  segmento,  que,  como  afirma               

o  SEBRAE,  é  um  dos  principais  setores  em  expansão  na  economia  brasileira,  com               

perspectivas   de   crescimento   de   +10%   ao   ano.     

Com  isso,  o  presente  estudo  enfoca  o  marketing  digital  e  suas  relações  com               

a   Low  Touch  Economy,  a  fim  de  entender  como  a  jornada  de  consumo  dos  clientes                 

de   gastrobares   em   Curitiba   foi   afetada   e   modificada   pelo   coronavírus.     

Nesse  contexto,  o  principal  objetivo  é  identificar  como  o  isolamento  social             

influenciou  a  experiência  de  compra,  descrevendo  as  percepções  dos  proprietários            

e   consumidores   de   gastrobares   de   Curitiba.   

Especificando  os  objetivos  deste  estudo,  inicialmente  se  fez  necessário  um            

diagnóstico  mais  aprofundado  do  segmento  de  gastrobares  em  Curitiba,  que  foi             

dividido  em  etapas  de  pesquisa  qualitativa  com  empresários  donos  de  gastrobares             

e  posteriormente,  uma  análise  setorial  que  teve  como  método  de  escolha  a  análise               

PEST,  baseando-se  em  diagnósticos  dos  campo  Político,  Econômico,  Sociocultural           

e  Tecnológico  para  analisar  o  setor.  A  última  etapa  foi  o  mapeamento  da  jornada  de                 

consumo  dos  clientes  potenciais,  realizado  através  de  uma  pesquisa  quantitativa           

por   meio   de   questionário   online.   

Por  fim,  o  trabalho  propõe  ainda  uma  identificação  detalhada  de  estratégias             

percebidas  a  partir  de  empresas  e  consumidores  do  setor,  resultando  em  um              

manual  de  boas  práticas  de  implementação  do  Low  Touch  Economy  para             

gastrobares,  que  visa  acelerar  o  processo  de  adaptação  e  fornecer  informações             

que   possam   contribuir   positivamente   para   o   segmento.   
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1.2. JUSTIFICATIVA   

A  escolha  do  presente  tema  como  objeto  de  estudo  justifica-se  por  ser  um               

assunto  atual,  com  pouco  conteúdo  disponível  e  em  extrema  ascensão,  visto  a              

atual  situação  global.  A  Pandemia  do  Coronavírus  apresenta  forte  relação  e             

influência  na  forma  como  as  empresas  estão  se  adaptando  para  uma  nova              

realidade   de   consumo.   

Dentre  os  diversos  segmentos  em  quais  esse  estudo  poderia  ser  aplicado,  a              

definição  da  categoria  de  gastrobares  se  deu  pelo  rápido  crescimento  nas  vendas              

online  de  comidas  e  bebidas,  da  necessidade  dos  consumidores  em  criar  dentro  de               

suas  casas  experiências  gastronômicas  e  sensoriais  que  antes,  eram           

caracterizadas  principalmente  por  esses  estabelecimentos  e  também  pela          

repercussão  que  esse  segmento  apresentou  na  mídia,  com  diversas  matérias            

noticiando    cases    de   sucesso   dando   destaque   para   estabelecimentos   em   Curitiba.   

Outro  fator  que  corroborou  para  essa  escolha,  foi  o  perfil  altamente  antenado              

e  conectado  do  estilo  de  vida  da  capital  paranaense  que  é  reconhecido  por               

grandes  empresas  como  uma  das  principais  cidades  para  a  realização  de  testes  e               

pivotagem   de   novos   projetos   (RAMOS,   2019).     

A  Economia   low  touch  está  aqui  e  veio  para  ficar.  Esse  estudo  tem  o  objetivo                 

de  facilitar  e  contribuir  de  forma  ativa  na  implementação  dessa  nova  abordagem  no               

contexto   de   gastrobares   em   Curitiba.   

1.3 OBJETIVO   

Os  objetivos  tem  a  função  de,  de  forma  simples,  indicar  quais  os  caminhos               

que  o  trabalho  pretende  percorrer  e  onde  quer  chegar.  O  dicionário  Michaelis              

(2020)  define  que  objetivo  é  uma  meta  que  se  quer  atingir  em  uma  ação,  um  ponto                  

a  ser  alcançado  ou  ainda  uma  ação  que  investiga  e  julga  ,sem  relação  ou  influência                 

de   sentimentos   ou   opiniões   pessoais,   em   busca   de   uma   resposta.   

1.3.1   Objetivo   geral   

Indicar  quais  são  os  impactos  do  isolamento  social  na  experiência  de             

compra  de  produtos  do  segmento  de  gastrobares  em  Curitiba,  identificando  como             
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os  estabelecimentos  se  adaptaram  a   low  touch  economy  e  sugerir  boas  práticas              

para   implementação   e   adaptação   ao   modelo   de   negócio   de   baixo   contato   físico.     

1.3.2 Objetivos   específicos     

● Analisar   o   segmento   de   Gastrobares   em   Curitiba.   

● Identificar  os  impactos  da   low  touch  economy  no  segmento  de  gastrobares             

em   Curitiba.   

● Caracterizar  as  percepções  e  alterações  no  hábito  de  consumo  dos            

consumidores   de   gastrobares   de   Curitiba   durante   a   pandemia   do   coronavírus.     

● Sugerir  boas  práticas  de  implementação  da   low  touch  economy  neste            

segmento.   

  

2. ESCOLHA   DO   SETOR   

Os  setores  do  mercado  podem  ser  definidos  de  diversas  formas,  mas  em              

todas  elas  existe  uma  mesma  característica  que  é  o  agrupamento  por  similaridade              

de  atuação.  O  Sebrae-SP  (2016)  classifica  esses  setores  em  4  subdivisões;             

Serviços,  comércio,  indústria  e  agropecuária  e  dentro  de  cada  um  desses  setores              

existem   segmentos   específicos   de   atuação.     

Com  essas  divisões,  é  possível  realizar  análises  mais  completas  que  levam             

em  consideração  as  particularidades  do  público  desses  segmentos,  gerando  então            

insumos  mais  assertivos  e  próximos  da  realidade  que  esses  negócios  estão             

inseridos.     

Nas  próximas  seções,  serão  apresentadas  as  definições  setoriais  de           

gastrobares,  uma  análise  do  mercado  local  e  a  justificativa  da  escolha  desse  setor,               

levando  em  consideração  a  sua  importância  econômica  e,  principalmente,  dentro            

de   um   recorte   temporal   do   período   pandêmico   em   2020.   

2.1   CONCEITO   DE   GASTROBAR   

A  tendência  dos  gastrobares,  ou   Gastropubs  como  foi  originalmente           

conhecido  em  Londres,  surge  por  volta  da  década  de  1990.  Segundo  David  Eyre               
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(2009),  se  deu  através  da  necessidade  do  público,  que  estava  cada  vez  mais               

exigente  em  questão  de  cardápio  e  drinks.  Os  clientes  procuravam  por  todas  esses               

quesitos  dentro  de  um  ambiente  descontraído  e  com  valor  mais  baixo.  Além  do               

público  externo,  essa  necessidade  também  foi  construída  pelas  próprias  dores  de             

Michael  e  do  seu  chef  de  cozinha  David  Eyre.  Ambos  aspiravam  abrir  um               

restaurante,  porém  não  possuíam  a  quantia  para  adquiri-lo.  Foi  então  que  o              

conceito  de  unir  uma  boa  gastronomia  sem  deixar  o  protagonismo  das  cartas  de               

bebidas   alcoólicas   de   fora   começou   surgir.     

Segundo  Eric  Tenbus  (2015)  em  1830  uma  lei  do  Parlamento  do  Reino              

Unido  chamada  Lei   Beerhouse  Act  entrou  em  vigor.  Ficou  estabelecido  que  os              

fabricantes  de  cerveja  haviam  adquirido  o  monopólio  da  propriedade  dos  pubs,  o              

que  gerou  um  mau  negócio  para  o  público  em  geral.  O  resultado  desse  monopólio                

foi  que  a  cerveja  era  de  um  alto  valor  aquisitivo,  o  vinho  com  baixa  qualidade  e  a                   

culinária   era   fraca.     

Foi  então  que  notou-se  uma  oportunidade  de  negócio,  Tim  Townsend  (2016)             

afirma  que  o  The  Eagle  Farringdon,  gastropub  fundado  por  Michael  Belben  e  David               

Eyre,  une  uma  abordagem  casual  e  de  bom  valor,  utilizando  de  ingredientes  mais               

requintados  onde  até  então  era  possível  apenas  em  restaurantes  da  alta             

gastronomia,   e   com   isso,   o   ticket   médio   também   era   mais   elevado.     

A  ideia  dos  dois  sócios  era  utilizar  de  ingredientes  de  alta  qualidade  por  um                

preço  justo.  Assim  nasceu  o  primeiro  Gastropub:  The  Eagle,  localizado  em  um             

bairro   de   Londres   chamado   Clerkenwell.   (THE   EAGLE   FARRINGDON,   2020)   

Conforme  Lipovetsky  e  Serroy  (2011)  afirmam  em  “A  Cultura-mundo  como            

mitos  e  como  desafios”,  há  serviços,  produtos,  vontades  que  tendem  à             

homogeneização  de  todos  esses  quesitos  citados,  pois  são  aspectos  de  aceitação             

mundial.  Foi  o  que  aconteceu,  em  pouco  tempo  o  fenômeno  dos  gastrobares              

decolou  por  todo  o  mundo,  chegando  no  Brasil  por  volta  de  2014  e  segue  o                 

conceito  que  veio  de  Londres,  unindo  gastronomia  e  bebidas  de  qualidade  a  um               

preço  justo,  tudo  isso  unido  a  um  conceito  de  ambiente  descontraído,  atraindo              

assim,  públicos  mais  resistentes  à  lugares  vistos  como  caros  e  “chiques”  demais,              

deixando  o  consumidor  mais  confortável  com  toda  a  experiência  (FERGUSSON  in             

UOL,   2011).   
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Também  de  acordo  com  Lipovetsky  e  Serroy  (2011),  a  aceitação  de             

determinados  produtos  varia  de  acordo  com  a  cultura  de  onde  está  inserido,  e  por               

isso,  é  facilmente  conciliado  ao  universo  que  está  inserido,  a  cultura,  crenças,              

exigências  do  meio  ao  qual  será  absorvido.  Por  isso,  é  interessante  pontuar  que               

estes  estabelecimentos,  em  sua  maioria,  buscam  criar  uma  identidade  própria,  para             

oferecer  experiências  atrativas  à  seus  consumidores,  algo  que  os  faça  se  destacar              

diante   de   todas   as   opções   existentes.   

Em  resumo,  é  possível  concluir  que  os  gastrobares  chegam  com  a  proposta              

de  suprir  uma  necessidade:  atrair  uma  clientela  cada  vez  mais  exigente  e              

experiente  associando  experiências  gastronômicas  de  qualidade  com  preço          

acessível   em   um   ambiente   descontraído.   

Como  consequência,  apesar  de  muito  se  falar  em  comidas  requintadas,  é             

comum  encontrar  propostas  bem  diferenciadas  pelo  mundo,  onde  alguns  passam            

uma  impressão  mais  inclinada  aos  famosos  botequins,  porém  sem  excluir  o  lado              

requintado,  que  é  onde  o   chef  trabalha  com  porções  e  petiscos  diferenciados  sem              

deixar   de   utilizar   de   bons   ingredientes   e   sofisticação   na   hora   de   criar   os   pratos.   

2.2     MERCADO   LOCAL   DE   GASTROBARES   

Inicialmente  a  palavra  “mercado”  era  utilizada  para  se  referir  ao  local  onde              

compradores  e  vendedores  se  encontravam  para  realizar  trocas.  Para  Kotler  e  Fox              

(1994,  p.176)   “mercado  é  um  grupo  de  pessoas  que  têm  interesse  real  ou  potencial                

por  um  produto  ou  serviço  e  a  capacidade  de  pagar  pelo  mesmo”.  Las  Casas                

(2002,  p.  17)  afirma  que  os  serviços  tratam-se  de  uma  troca  realizada  por  uma                

empresa  ou  por  um  indivíduo,  o  qual  o  objetivo  não  está  associado  à  transferência                

de  um  bem,   já  Kotler  e  Keller  (2006,  p.  448)  define  serviços  como  “qualquer  ato  ou                  

desempenho,  essencialmente  intangível,  que  uma  parte  pode  oferecer  a  outra  e             

que   não   resulta   na   propriedade   de   nada”.   

O  Paraná  hoje  ocupa  o  6º  lugar  na  lista  de  estados  com  maior  concentração                

de   restaurantes   e   similares,   como   podemos   observar   na   figura   abaixo:     
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Figura   1 -   Estados   Brasileiros   com   a   maior   concentração   de   restaurantes   e   similares.     

  

Fonte:   Empresômetro,   2020   

  

Com  uma  expansão  anual  próxima  a  10%,  o  setor  de  alimentação  fora  de               

casa  já  chegou  a  gerar  cerca  de  450  vagas  de  emprego  no  Brasil,  por  ano                 

(SEBRAE,  2020),  atualmente  possuindo  cerca  de  22.516  empresas  ativas  no  setor,             

isso   apenas   no   estado   no   Paraná   (EMPRESÔMETRO,   2020).     

A  capital  paranaense  oferece  várias  opções  de  entretenimento  para  todos  os             

gostos,  possuindo  inclusive  ruas  conhecidas  pela  boemia,  como  é  o  caso  da              

Vicente  Machado  e  da  Coronel  Dulcídio  no  bairro  Batel,  da  Rua  Trajano  Reis  ou  da                 

Rua  Itupava  no  bairro  Alto  da  XV.  Esses  locais  têm  opções  de  quase  todas  as                 

vertentes  do  setor  de  alimentação  fora  do  lar,  como  bares,  restaurantes,             

gastrobares   e   botecos   (BORDIN   in   GAZETA   DO   POVO,   2018).     

Segundo  o  IBGE  (2020),  estima-se  que  a  cidade  de  Curitiba  hoje  conta  com               

1.948.626  habitantes,  abrangendo  uma  área  territorial  de  434,892km²  e  uma            

densidade  demográfica  de  4.027,04  habitantes  por  km².  De  acordo  com  o  último              
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censo  (IBGE,  2018),  o  salário  médio  mensal  do  curitibano  era  de  4.0  salários               

mínimos   em   2018.     

Atualmente  a  capital  possui  aproximadamente  12  mil  estabelecimentos  do           

setor  de  bares  e  restaurantes,  com  37  atividades  econômicas  que  representam             

20%  do  Produto  Interno  Bruto  de  Curitiba  e  6%  do  estado,  segundo  dados               

divulgados  pela  própria  associação  de  bares  e  restaurantes  (BISCHOFF  in  G1,             

2020)  e,  de  acordo  com  a  Junta  Comercial  do  Paraná,  houve  um  aumento  na                

abertura  desses  estabelecimentos  de  aproximadamente  40%  nos  últimos  anos,           

isso  porque  a  população  dificilmente  abre  mão  da  alimentação  fora  do  lar  (CBN,               

2017).   

2.3    CRESCIMENTO   DO   SETOR   NO   PERÍODO   PANDÊMICO   

Segundo  o  Google  (2020),  o  confinamento  vivido  em  2020  decorrente  da            

pandemia  do  Coronavírus,  alterou  a  relação  das  pessoas  com  o  ambiente  e  com  os                

hábitos  de  consumo.  Essa  mudança  é  percebida  desde  a  busca  por  informações              

até  o  consumo  dos  produtos  e  serviços  propriamente  ditos.  O  confinamento             

também  motivou  um  crescimento  nas  vendas  online  no  Brasil,  que  teve  um              

aumento  de  40%  em  comparação  com  o  mesmo  período  de  2019,  segundo  a              

Statista   (2020).   

Através  do  Google  Trends,  uma  ferramenta  que  mensura  as  buscas  dos             

usuários  da  plataforma  em  todo  o  mundo,  desde  março  de  2020  o  interesse  por                

“Delivery”   alcançou   níveis   históricos   de   buscas   no   Brasil.   
Figura   2 - Interesse   de   busca   por   delivery .     

Fonte:   Google   Trends   (2020)   
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Nesse  mesmo  período,  o  crescimento  do  uso  de  aplicativos  de  entregas             

cresceu  94,67%,  segundo  pesquisa  realizada  pela  Mobilis  (2020)  com  mais  de  160              

mil  usuários,  que  mostrou  ainda  que  mesmo  com  o  fim  da  pandemia,  21%  desses                

usuários   pretendem   priorizar   o   consumo   por   delivery.     

A  ABRABAR  (2020),  afirma  que  existam  em  Curitiba  12  mil  bares  e              

restaurantes  e  desses,  6  mil  são  credenciados  para  comércio  de  bebida  e  comida,               

mas  observando  as  características  para  ser  considerado  um  Gastrobar,  o  número             

identificado  é  mais  enxuto,  de  117  gastrobares  em  Curitiba.  Em  um  recente              

levantamento,  a  ABRABAR  identificou  que  diversos  estabelecimentos  (bares  e           

gastrobares)  tem  encontrado  dificuldades  de  atuação  no  período  da  pandemia  do             

coronavírus  e  nos  primeiros  3  meses  das  medidas  restritivas  de  isolamento  social              

(entre  abril  e  junho)  40%  dos  estabelecimentos  tiveram  dificuldades  e  não             

conseguiram   pagar   os   salários   dos   funcionários,   por   exemplo.     

E  em  meio  a  tantas  dificuldades,  algumas  empresas  tem  se  destacado  na              

forma  de  gerir  e  inovar  na  forma  de  atender  e  vender  seus  produtos.  (GRANDI  in                 

GAZETA  DO  POVO,  2020),  destaca  que  um  recente  programa  de  incentivo  e  ajuda               

mundial  aos  bares,  chamado   50  Best  Recovery,   selecionou  3  estabelecimentos,            

sendo  1  Gastrobar,  1  bar  e  1  Restaurante,  em  Curitiba  que  se  destacaram  por  suas                 

iniciativas  inovadoras,  ações  de  sustentabilidade  para  a  comunidade,  ações  em            

prol  da  diversidade  e  outros  fatores  que  deu  a  esses  bares  lugar  de  destaque                

mundial.   

Neste  contexto,  a  escolha  do  segmento  de  gastrobares  é  um  olhar  mais              

apurado  sobre  a  adaptação  e  aceitação  dos  consumidores  e  empresários  desse             

setor   em   curitiba   direciona   as   análises   deste   trabalho.   

3. REFERENCIAL   TEÓRICO   

Nesta  seção  serão  apresentadas  as  leituras  que  serviram  de  base  para  essa              

pesquisa,  a  fim  de  referenciar  os  fatores  sociais  e  estratégicos  que  englobam  o               

tema  escolhido.  Para  isso,  foram  selecionados  alguns  estudiosos  da  área  do             

marketing,  com  ênfase  em  algumas  obras  de  Philip  Kotler  e  no  livro  “O               
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Comportamento  do  Consumidor:  Comprando,  Possuindo  e  Sendo”  de  Michael           

Solomon.   

3.1   O   COMPORTAMENTO   DO   CONSUMIDOR   

Conforme  cita  Engel,  Blackwell  e  Miniard  (2000)  o  comportamento  do            

consumidor  inclui  os  processos  decisórios  que  antecedem  e  sucedem  ações  de             

consumo.  E  para  que  seja  possível  compreender  a  jornada  de  consumo,             

primeiramente  é  necessário  compreender  quem  é  o  consumidor  e  seus            

comportamentos.     

De  acordo  com  o  Dicionário  Brasileiro  da  Língua  Portuguesa,  define-se  a             

palavra  consumidor  como:  “que  ou  aquele  que  consome;  aquele  que  compra             

produtos  ou  serviços  para  seu  próprio  gasto  (ou  de  sua  família);  comprador,  cliente,               

freguês”   (MICHAELLIS,   2020).   

Para  alguns  estudiosos  do  marketing  e  da  psicologia,  o  ser  humano  como              

consumidor  realiza  trocas  com  outros  indivíduos  ou  organizações  para  satisfazer            

suas  necessidades  ou  desejos  (SAMPAIO,  2009).  A  troca  representa  uma            

transação  onde  ambos  recebem  algo  de  valor,  trata-se  de  um  processo  contínuo  de               

consumo,  indo  além  do  momento  onde  o  consumidor  "paga"  pelo  seu  produto  ou               

serviço,  incluindo  questões  que  o  influenciam  antes,  durante  e  depois  da  compra             

(SOLOMON,   2016).   

Cordeiro  (2006)  utiliza  o  comportamento  do  consumidor  para  definir  a            

palavra   Marketing,   afirmando  que  trata-se  da  busca  por  satisfazer  desejos  e             

necessidades  através  de  ações,  produtos  ou  serviços  que  encantem  e  induzam  ao              

consumo.  Já  Solomon  (2011)  declara  que  o  marketing  não  objetiva  criar  essas              

necessidades,  mas  sim  a  consciência  da  sua  existência  e  muitas  vezes  os              

indivíduos  consomem  determinado  produto  ou  serviço  não  pelo  que  eles  fazem,             

mas  pelo  que  significam  (SOLOMON,  2016).  Segundo  Cobra  (1997,  p.  59),  “Cada              

consumidor  reage  de  forma  diferente  sob  estímulos  iguais,  e  isso  ocorre  porque              

cada   um   possui,   uma   caixa   preta   diferente”.     

Qualquer  decisão  de  consumo  está  relacionada  à  solução  de  um  problema,             

esses  por  sua  vez  tem  relação  direta  com  às  necessidades  do  consumidor  naquele               

determinado  momento.  Algumas  dessas  decisões  tem  maior  relevância  que  outras,            
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o  que  dependerá  inteiramente  do  esforço  e  risco  envolvidos  no  processo  de              

compra   (SOLOMON,   2016).     

Estudiosos  de  marketing  utilizam  a  teoria  do  psicólogo  Abraham  Maslow            

sobre  a  hierarquia  de  necessidades  para  entender  quais  são  as  motivações  dos              

consumidores.  Trata-se  de  uma  pirâmide  a  qual  se  distribui  em  níveis  de              

necessidades  de  consumo.  Na  base  constam  necessidades  mais  básicas  e            

fisiológicas  como  a  alimentação  e  higiene  pessoal,  no  topo  constam  as  mais              

complexas,  associadas  à  auto-realização,  como  por  exemplo  uma  viagem  dos            

sonhos  (SOLOMON,  2016)  e  segundo  a  teoria  de  Maslow,  as  necessidades  dos              

níveis  superiores  permanecem  adormecidas  enquanto  as  de  nível  mais  baixo  não             

forem   supridas   (MASLOW    apud    SHETH,   MITTAL,   NEWMAN,   2001).   

De  acordo  com  Solomon  (2016)  todas  as  decisões  de  compras  são             

antecedidas   por   uma   atitude,   ele   as   define   como:   
Uma  predisposição  para  avaliar  um  objeto  ou  produto  positiva  ou            
negativamente.  Formamos  atitudes  em  relação  a  produtos  e          
serviços  que  frequentemente  determinam  se  os  compraremos  ou          
não.   (SOLOMON,   20016,   P.   337)   

  
O  autor  completa  que  o  que  motiva  atitudes  a  serem  tomadas  são              

componentes  associados  ao  afeto,  crenças  e  questões  comportamentais,  além  do            

grau   de   envolvimento   do   consumidor   sobre   determinado   produto   ou   serviço.     

O  grau  de  envolvimento  refere-se  a  importância  do  consumo  do  ponto  de              

vista  do  consumidor,  baseando-se  em  suas  motivações  internas  e  externas.            

Geralmente,  produtos  ou  serviços  que  envolvam  maior  investimento  financeiro  tem            

um  nível  mais  elevado  de  envolvimento,  enquanto  situações  triviais  como  por             

exemplo   comprar   uma   água,   tende   a   possuir   um   nível   menor   (SOLOMON,   2016).   

As  3  perspectivas  que  antecedem  a  tomada  de  decisão,  podem  ser             

definidas  da  seguinte  maneira:  cognitiva  que  seria  uma  decisão  mais  racional;             

habitual  que  chega  até  a  ser  inconsciente  em  muitos  casos  e  por  fim  a  afetiva,                 

totalmente  associada  ao  lado  emocional,  a  mente  utiliza  esses  princípios  para             

“justificar”   o   consumo   (SOLOMON,   2016).   
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3.1.2 Processo   de   decisão   de   compra   

Conforme  a  autora  Karsaklian  (2000),  o  processo  de  decisão  de  compra  de              

um  produto  ou  serviço  segue  algumas  etapas  bem  características,  essas  etapas             

muitas  vezes  sequer  são  notadas  pelo  consumidor,  dependendo  do  grau  de             

envolvimento  da  compra.  Essa  teoria  que  envolve  5  etapas  é  a  mais  aceita  por                

estudiosos  da  área  (KOTLER,  KELLER,  2006;  SOLOMON,  2001;  BOONE,  KURTZ,            

2009;  SHETH,  MITTAL,  NEWMAN,  2001).  Na  figura  abaixo  é  possível  observar             

como   as   etapas   se   dividem:     
Figura   3 -    Etapas   do   processo   de   compra   do   consumidor   

  
Fonte:   Kotler   e   Keller   (2006,   p.   189)   

  

A  primeira  etapa,  de  reconhecimento  do  problema  acontece  quando  o            

consumidor  percebe  que  precisa  tomar  uma  atitude  e  reconhece  a  diferença  entre              

a  situação  atual  e  a  situação  almejada,  o  que  geralmente  está  relacionado  a  uma                

necessidade  ou  desejo  (BOONE,  KURTZ,  2009).  Já  na  etapa  de  avaliação  das              

alternativas  o  comprador  faz  uma  pesquisa  aprofundada  sobre  o  assunto,            

utilizando  tecnologia,  opinião  de  outros  compradores  ou  até  mesmo  dados  da             

própria  memória.  Geralmente  consumidores  mais  experientes  têm  mais  chances  de            

capricharem  na  busca  de  informações,  principalmente  se  aquisição  desse  produto            

ou   serviço   dependa   de   um   grande   investimento   financeiro   (SOLOMON,   2016).   

Em  seguida,  a  etapa  que  provavelmente  exige  o  maior  esforço  do             

comprador  devido  a  quantidade  de  possibilidades  e  variações  de  um  mesmo             

produto  ou  serviço,  existentes  no  mercado.  Na  avaliação  de  alternativas  o             

comprador  cria  alguns  critérios  de  avaliação   para  auxiliar  em  suas  escolhas,  um              

exemplo  de  critério  seria  optar  por  não  comprar  produtos  testados  em  animais.              
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Nesse  caso,  atributos  podem  ajudar  no  processo  de  escolha,  de  acordo  com  as               

prioridades  do  cliente,  como  preço,  qualidade,  garantia,  segurança  etc  (SOLOMON,            

2016).   

A  próxima  fase  é  a  decisão  de  compra,  a  qual  pode-se  constatar  dois               

momentos  importantes:  o  momento  de   intenção   de  compra  e  a  decisão  de  compra               

que  refere-se  a  compra  propriamente  dita.  As  duas  situações  ocorrem  porque             

mesmo  após  definir  os  atributos  relevantes  que  dão  origem  a  intenção  de  compra,               

a  decisão  final  pode  mudar  com  base  em  situações  inesperadas,  como  por              

exemplo  um  aumento  repentino  no  valor  do  produto  ou  serviço  (KOTLER,             

ARMSTRONG,   2007).     

Por  fim,  a  etapa  de  pós-compra  está  totalmente  relacionada  a  satisfação  do              

cliente,  a  perspectiva  sobre  suas  expectativas  e  o  desempenho  percebido  durante             

o  consumo  do  produto  e/ou  serviço.  Um  produto  ou  serviço  que  não  atende  as                

expectativas  resultam  em  um  consumidor  desapontado,  se  atende  a  expectativa  o             

consumidor  fica  satisfeito,  mas  o  objetivo  de  todas  as  empresas  deve  ser  de               

superar  as  expectativas,  pois  assim  é  possível  obter  um  comprador  encantado  e              

fidelizado  pela  marca,  que  poderá  se  tornar  um  defensor  da  mesma  (KOTLER,              

ARMSTRONG,   2007).   

3.2    EXPERIÊNCIA   DE   CONSUMO   

Para  explicar  a  experiência  de  consumo,  B.  Joseph  Pine  (1998)  relacionou  a              

prática  com  envolvimento  emocional  e  físico,  capazes  de  gerar  estímulos            

sensoriais,  ou  seja,  a  experiência  de  consumo  permite  que  o  fornecedor  inter              

relacione-se  com  o  seu  possível  consumidor  por  meio  de  uma  série  de              

experiências,  desde  o  tratamento  que  o  cliente  recebe  ao  entrar  num             

estabelecimento  ou  em  um  site,  o  aroma  que  sente,  a  música  que  está  sendo                

tocada  no  ambiente,  a  decoração  do  lugar  ou  o  layout  do  site,  tudo  isso  está  ligado                  

à  experiência  de  compra  que  o  consumidor  tem  dentro  de  um  estabelecimento  e  é                

decisivo  para  as  vendas.  Todos  esses  fatores  fazem  com  que  os  consumidores              

tenham   uma   forte   e   boa   lembrança   de   marca.   

É  preciso  oferecer  diferenciais  que  façam  com  que  este  consumidor  queira             

entrar  na  loja  e  se  sinta  tão  confortável  que  não  deseje  sair  rápido.  É  quando  a                  
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compra  se  torna  um  momento  agradável,  enriquecedor  e  que  deseja  que  aquela              

experiência   se   repita    (   PINE,   1998).   

A  experiência  de  compra  começa  dentro  da  loja  ou  site,  a  experiência  lúdica,               

emocional  também  é  adicionada  ao  produto  final.  Então  quanto  mais  essa            

experiência   for   rica,   mais   perceptível   é   o   valor.   

Segundo  Bernd  Schmitt  (2011),  um  dos  pontos  mais  indispensáveis  da            

experiência  do  consumo  é  o  valor  da  mesma,  que  ele  afirma  não  estar  apenas  no                 

objetivo  de  consumo,  mas  sim,  em  toda  a  busca  que  envolve  possuir  esse  objeto                

ou   serviço.   Ou   seja,   na   experiência   de   consumo   de   fato.     
Compreender  como  os  consumidores  experimentam  as        
marcas  e,  por  sua  vez,  como  fornecer  experiências  de  marca           
atraentes  para  eles  é  crucial  para  diferenciar  suas  ofertas  em            
um    mercado    competitivo.   
  

Mas,  para  trilhar  todo  esse  caminho  do  consumidor  de  forma  mais  assertiva,              

é  preciso  pensar  no  que  vem  antes  do  ato  do  consumidor  buscar  o  produto  ou                 

serviço,  é  preciso  pensar  de  onde  surgiu  essa  necessidade.  Com  base  nisso,              

Solomon  (2016)  afirma  que  essas  escolhas  são  movidas  por  vários  outros  fatores              

pessoais,  como  nosso  humor,  pressões  externas,  contexto  pelo  qual  precisamos  do             

produtos.   Atualmente  é  natural  que  os  clientes  procurem  e  saibam  mais  sobre  os              

produtos  ou  serviços  que  irão  consumir,  deste  modo,  a  experiência  de  fato  deve               

sobrepor   as   expectativas   desse   cliente,   para   assim,   tornar-se   uma   opção   valiosa.   

Solomon  (2016)  ainda  afirma  que,  se  identificado  situações  importantes,  é            

possível  criar  uma  segmentação  assertiva  do  produto  ou  serviço  a  ser  ofertado,  No               

contexto  de  Gastrobares  é  o  de  entender  que,  um  cliente  que  está  fazendo  um                

pedido  numa  quarta-feira  ao  meio  dia,  talvez  não  esteja  procurando  o  mesmo              

produto  em  um  final  de  semana  às  20h.  Na  primeira  situação  podemos  estar               

falando  de  um  cliente  que  procura  por  um  almoço  e  a  segunda  situação  pode  ser                 

um  prato  mais  requintado,  talvez  para  um  encontro,  e  assim,  potencialmente             

realizar  Upselling  com  um  bom  drink.  Com  isso,  é  necessário  entender  o  contexto               

onde  o  potencial  cliente  está  inserido  para  então  tornar-se  assertivo  e  persuasivo.              

E  assim,  é  possível  enfatizar  que  podemos  ajustar  os  produtos  de  acordo              

com   a   situação   geral   (Solomon   2016).   
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3.3     MARKETING   4.0   

O  marketing  é  uma  disciplina  cíclica,  ou  seja,  está  em  constante  mudança  e               

basicamente  essas  mudanças  são  motivadas  pelas  necessidades  do  consumidor.           

Segundo  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2012),  no  início  o  marketing  era  focado  no               

produto  onde  o  principal  objetivo  nessa  estratégia,  chamada  de  Marketing  1.0,  era              

vender  o  produto  para  os  consumidores  com  a  maior  agilidade  e  menor              

versatilidade.  Um  caso  muito  usado  para  exemplificar  o  marketing  1.0  é  o  sistema               

de  produção  Ford,  onde  a  linha  de  produção  atuava  em  larga  escala  e  oferecia  aos                 

consumidores  o  veículo  (que  é  o  produto  final)  com  rapidez  e  preço  mais              

competitivos,  mas  com  poucos  versionamentos  ou  item  personalizados,  a  intenção            

era   clara:   vender   rápido.   

Cavalcante  (2011)  destaque  que  o  início  da  revolução  industrial           

proporcionou  aos  consumidores  um  maior  poder  aquisitivo,  que  consequentemente           

elevou  o  padrão  de  exigência  desses  consumidores  que  queriam  uma  melhor             

qualidade  de  vida.  Nessas  alterações,  é  possível  observar  um  fator  constante  e  de               

grande  impacto  nas  evoluções  teóricas  do  Marketing,  o  comportamento  de            

consumo  é  diretamente  afetado  pelo  nível  de  exigência  do  consumidor  e  não  do               

produtor  (KOTLER  2017).  Observando  essas  mudanças,  Kotler  (2017)  afirma  que  é             

preciso  dar  mais  atenção  para  as  necessidades  dos  consumidores  e  denomina             

esse  novo  período  como  Marketing  2.0,  diferente  do  que  era  feito  até  então,  nessa                

nova  fase  são  os  consumidores  que  apontam  as  suas  necessidades  e  estão  no               

centro  das  relações.  Com  a  evolução  e  disseminação  no  marketing  2.0,  diversos              

avanços  tecnológicos  criaram  novas  necessidades  que  foi  denominada  como  o            

Marketing   3.0,   que   é   o   marketing   voltado   ao   ser   humano   e   Kotler   definiu   como:     
[...]  observamos  consumidores  transformando-se  em  seres  humanos         
plenos,  com  mente,  coração  e  espírito.  Portanto,  argumentamos  que  o            
futuro  do  marketing  reside  em  criar  produtos,  serviços  e  culturas            
empresariais   que   adotem   e   reflitam   valores   humanos   (KOTLER,   2017).   
  

Por  fim,  o  impacto  gerado  pelo  avanço  tecnológico  ao  longo  dos  anos  e  o                

surgimento  de  novas  tendências,  como  por  exemplo  o  omni  channel,  CRM  social,              

economia  do  agora  e  muitas  outras,  desperta  a  necessidade  de  uma  nova              

abordagem  do  marketing,  convergindo  entre  o  marketing  tradicional  e  o  novo             
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marketing  Digital  (KOTLER,2017).  Com  isso,  o  novo  marketing  4.0  lança  olhar  para              

o  universo  digital,  mas  não  somente  para  as  interações  que  ocorrem  no  online  e                

sim   para   todo   o   processo   que   engloba   essa   experiência.     

Uma  das  grandes  mudanças  apontadas  nessa  nova  abordagem  do           

marketing,  é  a  criação  de  um  mercado  mais  horizontal,  inclusivo  e  social.              

Horizontal,  pois  hoje  as  mídias  sociais  e  as  diversas  formas  de  colaboração              

possibilita  às  empresas  uma  maior  conexão  com  seus  consumidores,  em  um             

mundo  cada  vez  mais  tecnológico  as  barreiras  demográficas  e  geográficas  são             

cada  vez  menores  e  as  relações  cada  vez  mais  inclusivas.  Destaque  também  para               

o  Social,  onde  a  formação  de  círculos  sociais,  composto  principalmente  por             

amigos,  familiares,  fãs  e/ou  seguidores  ocupa  o  lugar  de  influência  na  tomada  de               

decisão,   tornando   o   processo   de   compra   cada   vez   mais   social   (KOTLER   2017).     

É  no  marketing  4.0  também  que  se  identifica  a  necessidade  de  reconfigurar              

o  caminho  dos  consumidores.  Esses  consumidores  estão  mais  conectados  e  o             

GSMA  (2019)  mostra  que  existem  mais  de  5.1  bilhões  de  pessoas  com  aparelhos               

celulares  em  todo  o  mundo,  e  destes,  3.6  milhões  têm  acesso  a  internet.  Até  então,                 

o   modelo   de   quatro   As   era  utilizado  para  descrever  o  processo  de  compra  dos           

consumidores  e  Kotler  (2017)  define  que  nesse  caminho  os  consumidores  tomam             

conhecimento  de  uma  marca  (assimilação),  gostam  ou  não  dela  (atitude),  decidem             

se   vão   comprá-la   (ação)   e   se   vale   a   pena   repetir   a   compra   (ação   nova).   

Mas  esse  consumir  cada  vez  mais  conectada,  exige  que  esses  padrões             

sejam  revistos  e  realinhados.  Uma  pesquisa  Pesquisa  realizada  pela  Universidade            

de  Navarra,  na  Espanha,  em  parceria  com  a  Fundação  Telefônica  (2009),  por  meio               

da  ONG  EducaRede5,  chamada  “A  Geração  Interativa  na  Ibero-América  -  crianças             

e  adolescentes  diante  das  telas”  aponta  que  os  celulares  tem  um  alto  índice  de                

aceitação  e  utilização  e  que  é  a  tecnologia  mais  difundida  entre  as  crianças  e                

jovens,   sendo   considerado   um   elemento   básico   de   identidade   para   eles.   

Kotler  (2017)  propõe  então  uma  reconfiguração  desse  modelo,  passando  a            

chamá-lo   agora   de   “cinco   As”.   
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Figura   4    -   Mapeamento   do   caminho   do   consumidor   ao   longo   dos   5   As   

  
Fonte:   Marketing   4.0:   Mudança   do   Tradicional   para   o   Digital,   2017.   P.   84   

  

A  primeira  etapa  é  chamada  de  Assimilação,  que  é  o  momento  onde  o               

potencial  consumidor  de  uma  marca  tem  o  primeiro  reconhecimento  da  existência             

dela  e  nessa  fase,  a  publicidade  online  e  offline  tem  grande  impacto.  É  comum  que                 

em  suas  buscas  e  no  seu  dia  a  dia,  os  consumidores  sejam  expostos  ao                

reconhecimento   de   marcas   através   da   publicidade   e   Kotler   define:   
Assimilação,  os  consumidores  são  passivamente  expostos  a  uma  longa           
lista  de  marcas  em  função  de  experiências  passadas,  comunicações  de            
marketing  e/ou  defesa  de  marcas  por  clientes.  Esse  é  o  portão  para  todo  o                
caminho  do  consumidor.  Um  cliente  que  tenha  experiência  anterior  com            
uma  marca  provavelmente  será  capaz  de  se  lembrar  dela  e  reconhecê-la.             
A  publicidade  gerada  pelas  empresas  e  a  propaganda  boca  a  boca  de              
outros  clientes  também  são  grandes  fontes  de  assimilação  da  marca            
(KOTLER;   KARTAJAYA;   SETIAWAN,   2017   P.   92)   
  

Já  na  segunda  etapa,  chamada  de  atração,  é  o  momento  em  que  o               

consumidor  começa  a  criar  uma  aproximação  e  identificação  com  a  marca  e  nessa               

etapa  é  importante  fornecer  aos  consumidores  informações  que  passem           

credibilidade  e  confiança,  para  que  assim  ele  se  sinta  mais  seguro  em  seguir  para                

as   outras   etapas   com   essa   mesma   marca.   
Conscientes  de  diversas  marcas,  os  consumidores  então  processam  todas           
as  mensagens  a  que  estão  expostos  –  criando  memória  de  curto  prazo  ou               
ampliando  a  memória  de  longo  prazo  –  e  são  atraídos  somente  para  uma               
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lista  curta  de  marcas.  Essa  é  a  fase  de  atração.  Marcas  memoráveis  –               
com  fatores  UAU!  –  terão  mais  chance  de  entrar  nessa  lista  curta  e  até  de                 
ficar  no  topo.  Em  setores  altamente  competitivos,  nos  quais  as  marcas  são              
abundantes  e  os  produtos  são  como  commodities  (por  exemplo,           
categorias  de  bens  de  consumo  embalados),  a  atração  da  marca  precisa             
ser   mais   forte   (KOTLER;   KARTAJAYA;   SETIAWAN,   2017   P.   94).   
  

Na  etapa  de  Arguição,  o  consumidor  começa  a  buscar  opiniões,  indicações             

da  comunidade  de  amigos-  no  físico  ou  no  online-  e  inicia  um  processo  de                

investigação   chegando   a   procurar   avaliações,   reviews   e   resenhas,   por   exemplo.   
Levados  pela  curiosidade,  os  consumidores  costumam  prosseguir         
pesquisando  ativamente  as  marcas  pelas  quais  são  atraídos  para  obter            
mais  informações  dos  amigos  e  da  família,  da  mídia  e/ou  direto  das              
marcas.  Esse  é  o  estágio  de  arguição.  Os  consumidores  podem  pedir             
conselhos  aos  amigos  ou  avaliar  a  lista  curta  sozinhos.  Quando  decidem             
pesquisar  certas  marcas  mais  profundamente,  podem  procurar  avaliações          
on-line   do   produto   (KOTLER;   KARTAJAYA;   SETIAWAN,   2017   P.   94).   
  

A  etapa  de  Ação,  que  é  a  quarta  dentro  dessa  jornada,  o  quando  o                

consumidor  já  está  convencido  a  realizar  uma  ação  e  aqui,  é  importante  destacar               

que  a  ação  não  necessariamente  é  sempre  uma  compra,  pode  ser  a  geração  de                

um  lead  de  interesse,  de  uma  assinatura  de  newsletter  dentre  outras  coisas.  Kotler               

afirma   que:   
Se  forem  convencidos  pelas  informações  adicionais  obtidas  no  estágio           
de  arguição,  os  consumidores  passarão  à  ação.  É  importante  lembrar            
que  as  ações  desejadas  não  se  limitam  a  ações  de  compra.  Depois  de               
comprar  uma  marca  específica,  os  clientes  interagem  mais          
profundamente  pelo  consumo,  bem  como  pelos  serviços  pós-venda.  As           
marcas  precisam  envolver  esses  clientes  e  se  certificar  de  que  sua             
experiência  de  posse  e  consumo  total  seja  positiva  e  memorável            
(KOTLER;   KARTAJAYA;   SETIAWAN,   2017   P.   95).   
  

 Por  fim,  a  Apologia  é  um  dos  pontos  mais  importantes  e  inovadores  dessa               

nova  abordagem.  nesse  ponto,  o  consumidor  atinge  um  estágio  de  defensor  e              

porta  voz  da  marca,  sendo  responsável  por  incentivar  e  ser  o  porta  voz  da  marca.                 

Nessa  etapa,  Kotler  (2017)  defende  a  utilização  de  novas  formas  de  retenção,              

como   por   exemplo   a   gameficação.     

Castro  (2014)  define  Gamification,  ou  Gameficação,  como  o  “uso  de            

mecânicas  de  jogos,  estética  lúdica  e  ‘game  thinking’  para  engajar  pessoas,             

motivar  ações,  promover  aprendizado  e  resolver  problemas”.  Kotler  (2017)  ao  falar             

de   apologia,   afirma   que:   
Com  o  tempo,  os  clientes  podem  desenvolver  uma  sensação  de  forte             
fidelidade  à  marca,  refletida  em  retenção,  recompra  e,  por  fim,  defesa  da              

  



30   
  

  
marca  perante  seus  pares.  Esse  é  o  estágio  de  apologia.  Advogados  de              
marca  ativos  recomendam  espontaneamente  marcas  que  adoram,  ainda          
que  não  sejam  solicitados  a  fazê-lo.  Eles  contam  histórias  positivas  aos             
outros  e  tornam-se  evangelistas.  No  entanto,  a  maioria  dos  advogados  de             
marca  fiéis  é  passivo  e  inerte.  Eles  precisam  ser  estimulados  por  uma              
consulta  ou  manifestação  negativa  (KOTLER;  KARTAJAYA;  SETIAWAN,         
2017   P.   96).   
  

Com  isso,  o  marketing  4.0  surgiu  para  reconfigurar  a  forma  como  as              

empresas  encaram  a  jornada  de  consumo  e  aproxima  o  marketing  de  ações  que               

deem  maior  autonomia,  agilidade,  confiança  e  humanizam  as  relações,  gerando            

benefícios   para   prestadores   e   consumidores.     

  

4. METODOLOGIA   

Para  investigar  o  tema  proposto  neste  projeto  foram  realizadas  pesquisas            

exploratórias   e   descritivas,   com   abordagens   qualitativas   e   quantitativas.   

De  acordo  com  Malhotra  (2019),  a  pesquisa  exploratória  tem  como  objetivo             

compreender  e  explorar  melhor  determinado  tema,  além  de  ser  utilizada  para             

definir  o  problema  de  pesquisa  com  maior  assertividade.  Já  a  pesquisa  descritiva,              

como  o  nome  sugere,  serve  para  descrever  uma  situação,  geralmente  relacionada             

diretamente  em  descrever  características  e  fatores  de  mercado,  isso  quando  o             

problema  de  pesquisa  já  está  estabelecido  e  existe  a  necessidade  de  informações              

mais   detalhadas   (MALHOTRA,   2019).   

A  primeira  abordagem  de  pesquisa  realizada  foi  a  coleta  de  dados             

secundários,  que  de  acordo  com  Kotler  e  Keller  (2006,  p.101)  podem  ser  definidos               

como  “aqueles  que  já  foram  coletados  para  outra  finalidade  e  podem  ser              

encontrados  em  algum  lugar”.  O  objetivo  desse  método  foi  aprofundar-se  no             

problema  de  pesquisa  e  obter insights   para  as  etapas  a  seguir,  a  partir  de  notícias,                 

artigos  e  pesquisas  realizadas  por  terceiros,  todos  encontrados  na  rede  de             

pesquisa   do   Google.     

A  segunda  abordagem  utilizada  foi  a  qualitativa,  que  de  acordo  com             

Malhotra  (2019,  p.  155),  pode  ser  definida  como  “uma  técnica  de  pesquisa              

não-estruturada,  exploratória,  baseada  em  pequenas  amostras,  que  proporcionam          

insights  e  compreensão  do  contexto  do  problema".  Segundo  Manzini  (2004)  o             
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método  de  entrevista  em  profundidade  para  coleta  de  dados  varia  entre             

estruturado,  semi-estruturado  ou  não  estruturado.  Por  meio  de  entrevistas  de            

profundidade  com  roteiro  semi-estruturado,  foram  coletadas  informações  de  dois           

proprietários   de   bares   de   Curitiba.     

Por  fim,  a  terceira  e  última  abordagem  empregada  foi  a  quantitativa,             

utilizada  para  quantificar  o  dados  obtidos  durante  a  pesquisa,  geralmente            

associado  a  uma  análise  estatística  (MALHOTRA,  2019).  Para  esta,  aplicou-se  um             

questionário  estruturado  por  meio  da  ferramenta  Qualtrics  a  fim  de  obter             

informações   e   dados   relevantes   dos   consumidores   de   gastrobares   de   Curitiba.   

Para  a  pesquisa  quantitativa  deste  estudo,  a  análise  dos  resultados  foi             

realizada  através  de  estatística  descritiva.  Para  a  etapa  de  análise  dos  dados,  as               

respostas  dos  questionários  foram  coletadas  através  da  ferramenta  qualtrics,           

codificadas  e  tratadas  no  Software  Excel.  Neste  software,  foram  realizadas            

algumas  comparações  e  agrupamentos  que  possibilitaram,  através  de  dados,  obter            

informações   que   serão   apresentadas   na   análise.     

4.1 CARACTERIZAÇÃO   DA   AMOSTRA   

De  acordo  com  Malhotra  (2019),  as  técnicas  de  amostragem  podem  ser             

classificadas  como  probabilísticas  e  não  probabilísticas.  Para  esse  projeto,  a            

amostra  foi  selecionada  por  meio  de  técnicas  não  probabilísticas,  que  ainda  de              

acordo  com  o  autor,  podem  ser  definidas  como  técnicas  de  amostragem  que  não               

utilizam  a  seleção  aleatória,  em  outras  palavras,  o  pesquisador  pode  agir  de  forma               

arbitrária  durante  a  seleção  dos  respondentes  e/ou  entrevistados,  incluindo  seus            

julgamentos  pessoais  como  critério.  A  partir  disso,  as  técnicas  utilizadas  foram  de:              

amostragem   por   conveniência,   por   julgamento   e   com   base   no   efeito   bola   de   neve.  

A  amostragem  por  conveniência  pode  ser  conceituada  como  uma  técnica            

não  probabilística  que  procura  obter  uma  amostra  de  elementos  convenientes,            

onde  basicamente,  o  principal  critério  é  a  disponibilidade  do  participante  e  do              

pesquisador,  com  o  objetivo  de  poupar  tempo  e  explorar  o  perfil  dos  respondentes               

e   dos   entrevistados   (MALHOTRA,   2019).   

Em  seguida  vem  a  amostragem  por  julgamento,  que  também  faz  parte  da              

técnica  de  conveniência,  mas  nesse  caso,  com  base  no  julgamento  do  pesquisador              
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a  partir  das  suas  experiências  e  percepções  (MALHOTRA,  2019).  Essa  técnica  foi              

utilizada  na  pesquisa  qualitativa  para  explorar  a  percepção  dos  proprietários  de             

gastrobares   de   Curitiba.   

Por  fim,  a  técnica  de  efeito  bola  de  neve  foi  utilizada  durante  a  pesquisa                

quantitativa,  com  o  objetivo  de  captar  as  percepções  dos  consumidores  de             

Gastrobares  de  Curitiba.  Nessa  técnica,  um  grupo  inicial  de  entrevistados  é             

selecionado,  geralmente  de  forma  aleatória.  Após  serem  entrevistados,  solicita-se           

que  eles  identifiquem  e  indiquem  outros  que  pertençam  à  população-alvo  de             

interesse,  para  que  também  participem  e  assim  sucessivamente  (MALHOTRA,           

2019).   

4.1.1 Amostra   do   estudo   qualitativo     

Para  selecionar  a  amostra  da  pesquisa  qualitativa,  foi  utilizado  como  base  o              

conceito  de  gastrobar  apresentado  nesse  projeto.  A  partir  do  conceito,  foi  feita              

uma  lista  com  alguns  estabelecimentos  que  se  encaixam  nas  características            

mencionadas.  Foram  eles:  Officina  Restô  Bar,  Cosmos  Gastrobar,  A  Ostra  Bêbada,             

Jambu  Bar  Jardim,  Ginger  Bar,  Jardinete  Bar,  Tokyo-u,  The  OAK,  Botanique  Café              

Bar  Plantas,  Dom.  Bar,  Ananã  Coquetéis,  La  Champagneria,  Negrita  Bar  e  Bubba              

Bar.  De  todos  os  estabelecimentos  citados,  apenas  dois  aceitaram  o  convite  para              

participar   da   pesquisa,   sendo   eles   o   Ananã   e   o   The   Oak.     

O  Ananã  fica  localizado  na  rua  Inácio  Lustosa,  341  no  bairro  São  Francisco.               

O  bar  oferece  diversas  opções  de  coquetéis  clássicos  e  inusitados,  com  uma              

decoração   tropical,   o   ambiente   é   casual   e   descontraído.  
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   Figura   5    -   Instalações   do   Ananã   Bar 

  
fonte:   rede   de   pesquisa   Google,   2020.   

  

Já  o  The  Oak,  outro  estabelecimento  participante,  fica  localizado  no  centro             

de  Curitiba,  R.  Visc.  do  Rio  Branco,  1110.  O  ambiente  é  mais  elegante  e  menos                 

casual,   com   carta   de   vinhos    e   um   cardápio   mais   elaborado.     
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Figura   6    -   Instalações   do   The   OAK   

  
Fonte:   Instagram   do   bar,   2020.   

  

As  entrevistas  ocorreram  no  mês  de  setembro,  mais  especificamente  dia  17             

com  a  proprietária  do  Ananã  e  dia  21  com  um  dos  sócios  do  The  Oak,  por  meio  de                    

videoconferência  pela  ferramenta   Zoom .  Cada  uma  teve  duração  média  de  30  à  40               

minutos   com   roteiro   semi-estruturado   e   cerca   de   30   perguntas.   

  

4.1.2 Amostra   do   estudo   quantitativo     

A  coleta  das  respostas  aconteceu  entre  os  dias  23  de  setembro  e  06  de                

outubro  de  2020  com  268  respondentes,  sendo  175  qualificados  para  esse  estudo              

e  com  base  nessa  coleta,  conseguimos  identificar  algumas  características           

demográficas   da   amostra:     
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A  idade  média  dos  respondentes  foi  de  25  anos,  tendo  uma  maior              

concentração  de  respostas  em  21  anos.  Esses  respondentes  declararam-se  como            

branco  (77,46%),  Pardo  (13,29%)  ou  preto  (8,09%),  moradores  de  Curitiba            

(76,57%)   e   sua   grande   maioria   (84%)   é   solteiro   84%.   

Quanto  ao  gênero  que  se  identificam,  a  maioria  de  67%  declarou  se              

identificar  com  o  gênero  feminino  e  62%  heterosexual.  51%  dos  respondentes             

afirmam  ter  um  Trabalho  em  período  integral  e  também  51%  declarou  ocupar  a               

faixa  de  renda  média  de  R$  2.005,00  até  R$  8.640,00,  seguindo  a  classificação  da                

escala   de   faixa   salarial   do   IBGE.     

5. DIAGNÓSTICO     

Para  o  diagnóstico  do  segmento  de  gastrobares  em  Curitiba,  o  presente             

estudo  adotou  3  abordagens;  a  qualitativa,  onde  foram  entrevistados  empresários            

do  setor  para  entender  as  principais  alterações  e  adaptações  do  setor  no  período               

pandémico,  a  quantitativa,  onde  clientes  e/ou  usuários  de  aplicativos  que            

consumiram  de  gastrobares  e  bares  em  Curitiba  responderam  um  questionaria  que             

objetivou  identificar  as  percepções  de  mudanças,  entender  alterações  no  consumo            

e  perspectivas  de  consumo  durante  e  após  a  pandemia,  e  por  fim,  uma  análise                

PEST,  onde  as  variáveis  do  macroambiente  político,  econômico,  sociocultural  e            

tecnológico  que  impactam  no  segmento  foram  analisadas  a  fundo  para            

complementar   as   análise.     

Por  fim,  todas  as  análises  foram  cruzadas  para  encontrar  pontos  de             

destaque  e  que  guiarão  o  manual  de  boas  práticas  a  qual  esse  trabalho  se  propõe                 

produzir.      

5.1 ANÁLISE   QUALITATIVA   

 A  primeira  entrevistada  durante  a  pesquisa  qualitativa  foi  a  proprietária  do             

bar  Ananã,  localizado  no  bairro  São  Francisco.  O  local  é  conhecido  por  ser  repleto                

de  estabelecimentos  do  setor  de  bares  e  restaurantes  além  de  ser  um  dos  mais                

antigos  de  Curitiba.  A  entrevistada  iniciou  a  conversa  contando  um  pouco  a              

respeito   do   bar,   que   inaugurou   em   2017.   Também   explicou   sobre   o   funcionamento.     
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O  bar  ele  existe  desde  2017,  a  gente  abriu  em  junho  de  2017,  eu  e  meu                  
sócio  éramos  bartenders  focados  na  área  de  coquetelaria.  A  gente  tinha             
essa  ideia  de  abrir  um  bar  que  possuísse  uma  coquetelaria  acessível  mas              
ainda  de  qualidade,  não  precisando  ir  pro  lado  das  bebidas  extremamente             
baratas  pra  ter  um  coquetel  barato  [... ]   A  gente  faz  todos  nossos  insumos               
aqui,  que  não  sejam,  obviamente,  as  bebidas  alcoólicas,  né  [... ]  .e  agora  a               
gente  fez  3  anos  no  meio  da  pandemia,  é….a  gente  sempre,  a  gente  é  um                 
bar  de  rua.  Então  apesar  da  gente,  eu  nao  sei  se  vocês  conhecem,  mas  a                 
gente  tem  uma  arquibancada  onde  as  pessoas  podem  ficar  sentadas,  mas             
o   nosso   grande   foco   é   a   própria   rua.   (ENTREVISTADA   1)   

  

O  segundo  entrevistado  é  um  dos  proprietários  do  The  Oak,  um  gastrobar              

localizado  no  centro  da  cidade  e  que  possui  uma  proposta  contrária  ao  Ananã,  com                

um  conceito  muito  mais  gastronômico   e   gourmet .  De  início  o  entrevistado  também              

contou   um   pouco   sobre   o   estabelecimento   e   o   modo   de   operação.     
[... ]  Já  temos  dois  anos  de  casa  e  nosso  negócio  foi  muito  inspirado  em                
Negócios  americanos  e  europeus  que  era  o  Auto  Serviço  uma  operação             
muito  enxuta  um  preço  mais  acessível  também  e  ao  mesmo  tempo  a              
gente  queria  trazer  a  ideia  de  desmistificar  o  vinho  como  uma  coisa  muito               
pomposa  a  gente  não  tem  cardápio  não  tem  expositor  de  vinho  e  o  preço                
está  escrito  na  garrafa   [... ]  que  acabou  super  se  adaptando  a  realidade  de               
hoje   [... ]  É  um  profissional  a  menos  pra  estar  conversando  com  o  cliente               
então  nós  temos  dois  caixas  né  o  cliente  levanta  vai  ao  caixa  compra  e                
paga  na  hora  e  a  bebida  a  gente  entrega  na  hora,  ele  ganha  uma                
plaquinha  vai  pra  mesa  com  a  plaquinha  e  a  comida  a  gente  serve  na                
mesa    [... ]   (ENTREVISTADO   2)   
  

O  carro  chefe  dos  dois  bares  estão  obviamente  relacionados  às  bebidas             

alcoólicas,  no  caso  do  The  Oak,  a  ampla  carta  de  vinhos  é  o  destaque,  junto  com                  

algumas  opções  de  comida,  como  hambúrgueres  e  Bruschetta.  Já  para  o  Ananã,  3               

drinks   específicos   são   os   “mais   pedidos”.     
A  gente  tem  três  coquetéis  que  a  gente  chama  de  icônicos,  que  são               
coquetéis  que  tão  com  a  gente  desde  o  começo,  e  meio  que  representam               
o  que  é  o  bar  assim   [... ]  A  gente  tem  o   Flor  do  desejo   [... ]  aí  a  gente  tem  o                      
Madame  Furacão   e  o  terceiro  que  é  o   Tarot ,  que  é  a  base  de  gengibre,                 
canela  e  um  pouco  de  absinto  e  ele  é  gaseificado.  A  gente  tem  um  sistema                 
de  gaseificação  próprio.  Então  esses  são  os  três  coquetéis  que  a  gente              
mais   vende   e   é   o   coquetel   introdutório   do   bar   assim.   (ENTREVISTADA   1)   
  

Ambos  entrevistados  relatam  que  houveram  mudanças  no  quadro  de           

funcionários  e  no  horário  de  funcionamento  em  decorrência  a  pandemia  e  aos              

decretos  de  distanciamento  social,  porém  cada  um  com  as  medidas  adequadas  ao              

seu  negócio.  Enquanto  o  ananã  diminuiu  o  quadro  de  funcionários  pela  metade,  o               

The  Oak  fez  uma  substituição  e  manteve  o  número  total  de  colaboradores.  Além               
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disso,  ambos  se  obrigaram  a  reduzir  o  limite  máximo  de  lotação  das  casas,               

também   por   conta   dos   decretos   da   prefeitura.     
[... ]   Teoricamente  o  espaço  é  para  trabalhar  4  pessoas,  né.  Mas  hoje,  por               

causa  do  espaço  né,  a  gente  trabalha  no  máximo  em  dois.  A  gente  não                

pode  trabalhar  mais  que  isso,  porque  se  não  eu  não  posso  receber              

ninguém”  [... ]   A  gente  teve  várias  mudanças  de  horário,  mas  a  gente              

testou  trabalhar  de  dia  e  não  funcionou  muito  bem,  as  pessoas  não  tem               

essa  coisa.  A  gente  até  tentou  fazer  encomendas.  As  pessoas            

encomendavam  um  dia  antes  e  a  gente  fazia  só  entrega  no  outro  dia.  Mas                

a  gente  sempre  variou  do  meio  da  tarde  até  umas  21h  e  agora  que  teve                

mudança  do  decreto  a  gente  foi  até  as  23h.  Mas  a  gente  sempre  tava  indo                 

até   as   21   da   noite    (ENTREVISTADA   1)   

  

[... ]   Na  verdade  a  gente  teve  uma  pessoa  que  foi  embora  e  uma  que                

chegou  então  assim  óbvio  que  desse  mesmo  modo  a  gente  tinha  1              

faturamento  maior  hoje  em  dia  a  gente  tem  muito  menor  né  mas  a  gente                

não  precisou  reduzir  a  equipe  e  isso  é  uma  coisa  boa  [... ]   E  a  gente  ficou                  

uns   50   dias   fechado.   Direto”    (ENTREVISTADO   2).   

  

Os  dois  respondentes  também  informaram  que  não  são  integrantes  de            

nenhuma  associação  ou  sindicato  referente  ao  setor.  No  caso  do  Ananã  a              

entrevistada  contou  que  não  concorda  muito  com  o  posicionamento  dos  sindicatos,             

principalmente  sobre  defender  os  interesses  dos  empresários  e  dos  trabalhadores            

de  forma  conjunta.  Já  o  segundo  entrevistado  informou  que  até  chegou  a  ir  atrás                

da  Associação  Brasileira  de  Bares  e  Restaurantes,  mas  acabou  deixando  de  lado              

por   conta   das   situações   atuais   do   setor.     
Não!  [... ]   Então,  eu  não  acredito  muito  nessa  coisa  de  que  a  mesma  coisa                

que  representa  o  bar  representa  também  o  funcionário.  Eu  acho  que  o              

funcionário   vai   acabar   se   ferrando   no   final   (ENTREVISTADA   1)   

  

Eu  fiquei  sabendo  da  ABRASEL  coisa  recentemente,  fui  fazer  uma            

associação  agora  no  meio  da  pandemia  mas  a  gente  acabou  optando  por              

segurar  um  pouquinho  por  causa  dos  custos  mas  a  nossa  ideia  é  fazer               

isso  o  quanto  antes  mas  nossa  ideia  principal  é  sobreviver  até  o  final  do                

ano   né?   (ENTREVISTADO   2)   
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Nota-se  que  ambos  demonstraram  bastante  resistência  sobre  os  aplicativos           

de  entregas  e  delivery,  pois  ao  abordar  o  assunto,  foi  explicado  que  a  taxa  cobrada                 

por  esses  Apps   são  muito  altas,  o  que  acaba  impactando  direto  o  fluxo  de  caixa  e  o                   

rendimento  financeiro  dos  bares  e  restaurantes,  havendo  a  necessidade  de  alterar             

os  valores  do  produto  para  cobrir  custos,  o  que  não  seria  o  ideal  para  os                 

consumidores.  Por  esse  motivo  o  Ananã  acabou  optando  por  focar  no  serviço   take               

away    (retirada)     e   fazer   as   entregas   por   conta   própria,   por   algum   tempo.   

“A  gente  nunca  quis  entrar  tipo  iFood,  é  muito  caro.  A  gente  não  tem  uma                 
margem  de  lucro  tão  grande  e  a  gente  diminuiu  na  pandemia  porque  os               
nossos  clientes  também  tão  recebendo  menos,  pra  vocês  entenderem,           
quando  você  entra  nesses  aplicativos  você  tem  dois  custos:  Você  tem  o              
custo  se  eles  fizerem  toda  a  logística  que  é:  Eles  vão  atrás  do  motoboy,               
eles  vão  pegar  e  vão  entregar.  E  você  também  tem  um  custo  que  é  um                 
pouco  menor,só  pra  tá  no  marketplace.  E  aí  é...você  faz  toda  a  parte  de                
logística  da  entrega.  Como  a  gente  não  tinha,  a  gente  nunca  teve  esse               
foco,  o  bar  não  tem  essa  estrutura  de  fazer  esse  tipo  de  trabalho,  né.                
Então  a  gente  achou  melhor  fazer  por  a  gente  mesmo,  agora  a  gente  tá                
fazendo   o   uber   flash   que   começou   há   alguns   meses”   (ENTREVISTADA   1).   

Já  para  os  sócios  do  The  Oak,  não  conseguir  entregar  a  experiência  de               

consumo  desejada  também  os  incentivou  a  não  aderirem  ao  delivery  e             

permaneceram  fechados  por  aproximadamente  50  dias,  durante  o  decreto  mais            

rígido,   que   obrigou   o   setor   a   suspender   os   atendimentos   físicos.     

O  entrevistado  ainda  completou  que  eles  até  receberam  pedidos  dos            

consumidores  para  fazerem  entregas,  o  que  dificultou  negar  oferecer  o  serviço,             

mas  no  final  acabaram  ponderando  em  manter  o  posicionamento  sem  entregas  e              

serem  fiéis  a  proposta  de  entregar  experiência.   Segundo  Kotler  (1973)  a  palavra              

atmosfera  define  um  local  que  tem  a  capacidade  de  gerar  vários  efeitos              

comportamentais  sobre  a  ótica  do  consumidor.  Seguindo  esse  raciocínio,  a            

atmosfera  cria  ambientes  que  geram  efeitos  emocionais  e  que  aproximam  o             

consumidor  das  maiores  probabilidades  de  compra.  A  partir  disso  é  possível             

justificar   a   decisão   dos   proprietários.   
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[... ]   Eu  não  vendo  comida  e  nem  bebida  eu  vendo  experiencia.  Então  a               
gente  bateu  muito  nessa  tecla  sei  que  o  delivery  foi  algo  fundamental  para               
os  restaurantes  sobrevivendo  mas  a  gente  não  faz  delivery,  a  gente  até              
tentou  achar  algumas  embalagens  que  fizessem  fizemos  vários  testes  mas            
o  pão  do  hambúrguer  chegava  murcho  a  batatinha  chegava  murcha,  então             
a  gente  acabou  optando  por  isso  a  gente  faz  alguma  coisa  de  take  Away                
mas  por  uma  relativa  pressão  de  quem  quer,  a  gente  nem  divulga  isso  [... ]                
(ENTREVISTADO   2)   

Ainda  falando  sobre  experiência  de  consumo,  a  proprietária  do  Ananã  falou             

um  pouco  sobre  a  estratégia  de  venda  para  o  delivery,  utilizada  como  incentivo               

para  que  os  consumidores  sentissem  que  estavam  no  bar,  mesmo  consumindo  em              

outro  local.  Ela  relatou  que  se  preocuparam  principalmente  em  manter  os  drinks              

frescos.  Por  mais  que  existam  formas  de  manter  um  coquetel  conservado  por  dias,               

a   prioridade   foi   o   frescor,   que   se   tornou   uma   característica   do   bar.   

O  principal  ponto  foi  a  gente  continuar  trabalhando  com  coquetel  fresco             
[... ]  existem  formas  de  você  fazer  coquetéis  que  duram  uma  semana  ou              
até  um  mês  na  geladeira.Mas  a  gente  quis  levar  esse  frescor  porque  é               
uma   coisa   muito   característica   do   Ananã    [... ]   (ENTREVISTADA   1).   

Além  disso,  a  entrevistada  1  também  relatou  que  uma  outra  estratégia  que              

deu  muito  certo  foi  a  implementação  da  venda  de   Kits   para  datas  comemorativas,               

como  o  dia  dos  pais,  ou  das  mãe,  onde  não  foi  necessário  investir  um  valor  muito                  

maior  em  estoque,  pois  envolviam  produtos  que  consequentemente  já  haviam  no             

bar.  O  que  não  deu  tão  certo  como  antigamente  segundo  ela,  foram  as  vendas  de                 

drinks  “especiais”,  que  são  coquetéis  produzidos  apenas  em  dias  específicos,  e             

faziam   sucesso   antes   da   pandemia.   

[... ]  O  que  não  deu  muito  certo,  que  é  muito  contraditório,  é  fazer               
especiais.  É  uma  coisa  que  o  bar  sempre  teve,  a  gente  sempre  teve  uns                
dias  que  a  gente  fazia  uns  coquetéis  específicos  assim,  e  a  gente  não  teve                
uma   venda   tão   boa   dele   no   delivery    [... ]   (ENTREVISTADA   1).   

Sobre  os  canais  de  comunicação  com  os  clientes,  o  entrevistado  número  2              

informou  que  o  principal  canal  hoje  é  o  Instagram  e  o  Whatsapp,  mas  por  meio  do                  

Instagram   é   possível   notar   que   também   existe   um   email   comercial.   
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Assim  nosso  principal  canal  hoje  é  o  Instagram  né  a  gente  no  Facebook               
não  tem  mais  porque  enfim  a  gente  acabou  concentrando  no  Instagram             
mas  não  temos  um  site  ainda  recentemente  veio  a  ideia  aí  a  gente  vai                
desenvolver  mas  o  Contato  principal  fica  entre  Instagram”          
(ENTREVISTADO   2).   

Já  a  entrevistada  1  contou  que  o  bar  tem  um  Whatsapp  para  pedidos  diretos                

e  um  sistema  chamado   Goomer ,  que  se  trata  de  uma  plataforma  online  onde  é                

possível  criar  cardápios  digitais  e  receber  pedidos  via  WhatsApp,  sem  a  cobrança              

de  taxas  e  comissões  para  o  estabelecimento  (GRANDI  in  Gazeta  do  Povo,  2020).               

Além   disso,   outro   canal   citado   foi   a    DM    no   Instagram   do   bar.   

[... ]   a  gente  trabalha  com  Whats,  é,  principalmente.  a  gente  já  tem  alguns               
clientes  que  já  pedem  durante  a  semana.  Então  eles  pedem  direto  com  a               
gente.  A  gente  tem  o  sistema  do  Goomer,  que  é  um  sistema  onde  você                
tem  o  cardápio  ali,  a  pessoa  faz  o  pedido  e  o  pedido  é  redirecionado  pro                
nosso  whatsapp  [... ]  pela  nossa  DM  do  instagram  também           
(ENTREVISTADA   1).   

Quando  questionado  sobre  as  redes  sociais  e  estratégias  de  marketing            

digital  adotadas  hoje  em  dia,  a  entrevistada  número  1  relatou  que  a  administração               

das  redes  é  interna,  ou  seja,  feita  por  ela.  A  conta  do  Instagram  tem  2.712                 

seguidores  e  as  postagens  de  conteúdo  ocorrem  frequentemente,  pelo  menos  de  2              

a  3  vezes  na  semana,  com  conteúdos  estáticos  e  vídeos  também.  As  artes  trazem                

o   tema   tropical   para   o   usuário,   com   drinks   divertidos,   coloridos,   e   bem   produzidos.     

Na  maior  parte  do  tempo  sou  eu,  o  outro  sócio  também  faz  um  pouco  mas                 
na   maior   parte   do   tempo   sou   eu   mesma   que   faço.    (ENTREVISTADA   1)   

De  acordo  com  Solomon  (2016)  grande  parte  das  atividades  em  mídias             

sociais  envolvem  a  expressão  de  afeto,  seja  positiva  ou  negativa,  pensando  nisso,              

outra  estratégia  interessante  adotada  pelo  Ananã  para  manter  a  aproximação  com             

os  consumidores  durante  esse  período  foi  a  interação  nas  redes  sociais,  a              

entrevistada  relatou  que  trabalharam  em  uma  comunicação  muito  mais           

descontraída  e  interativa,  com  a  criação  de  filtros  para  o  Instagram  e  utilização  de                

memes,   conforme   figura   abaixo:   
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Figura   7    -   Comunicação   por   Stories   |   Ananã   Bar   

  

Fonte:   Storie   no   Instagram   do   bar    
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No  Facebook  o  público  é  um  pouco  mais  baixo  que  o  Instagram,  contando               

com  1.442  pessoas  que  curtiram  a  página  e  seus  seguidores  não  tem  a  mesma                

tendência  dos  que  estão  concentrados  no  instagram,  pois  não  tem  tanto             

engajamento  nas  publicações,  apesar  de  ter  uma  frequência  nas  postagens.  Mas             

isso  pode  ser  justificado  pela  queda  no  alcance  orgânico  da  plataforma,  que  vem               

ocorrendo  desde  2012.  De  acordo  com  a  SocialFlow,  esse  alcance  caiu  cerca  de              

52%  entre  janeiro  e  julho  de  2016,  menos  pessoas  sendo  impactadas  resultam  em               

menos   interações   e   engajamento   na   rede   (SAMSING   in   Hubspot,   2018).   

Já  o  segundo  entrevistado  contou  que  houve  a  contratação  de  uma  empresa              

de  marketing  para  realizar  a  gestão  das  redes  do  bar,  devido  a  necessidade  de                

estratégias   mais   sólidas.     

A  gente  tem  uma  empresa  de  Marketing  que  nos  atende  que  é  um  grupo                
de  comunicação  na  verdade,  que  é  a  Alvo,  que  eu  como  sou  da  área  de                 
turismo  sou  da  área  do  marketing  também  tenho  uma  boa  visão  disso              
então  a  gente  fez  questão  de  ter  uma  empresa  que  não  só  fizesse  lâminas                
ou  o  que  a  gente  solicitasse  a  gente  queria  ter  uma  empresa  que               
interagisse  conosco  que  trouxesse  ideias  que  tivesse  uma  certa           
responsabilidade.   (ENTREVISTADO   2)   

Hoje  eles  demandam  esforços  apenas  para  o  Instagram  que  tem  10,9  mil              

seguidores.  A  postagens  de  conteúdos  ocorre  frequentemente,  pelo  menos  de  2  a              

3  vezes  na  semana.  As  artes  trazem  um  tom  escuro  do  bar,  voltado  aos  vinhos.  As                  

postagens  envolvem  comidas,  vinhos,  drinks  e  também  alguns  posts  falando  sobre             

eventos.   
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Figura   8    -   Perfil   do   The   OAK   no   Instagram   

  

Fonte:   Instagram,   2020.   

Ao  segundo  entrevistado,  foi  questionado  se  ele  conhecia  o  termo   Low             

Touch  Economy  e  se  sabia  o  qual  era  o  conceito,  o  mesmo  informou  que  não  e                  

após  a  explicação,  relatou  que  coincidentemente  eles  estão  desenvolvendo  um            

novo  sistema  de  gestão  para  o  bar,  que  está  para  começar  a  rodar  em  janeiro.  Por                  

meio  desse  sistema  o  cliente  consegue  fazer  todas  as  etapas  do  processo  de               

compra   pelo    smartphone,    por   meio   do    QR   Code ,   inclusive   pagamentos.   

 A  Ideia  por  trás  desse  desse   software  se  adequa  muito  bem  ao  conceito  de                 

estratégia    Low   Touch ,   minimizando   o   contato   direto   entre   cliente   e   funcionário.     
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[... ]  uma  coisa  muito  legal  que  a  gente  fez  nessa  pandemia  a  gente  fez                
uma  mudança  no  sistema  [...]  você  está  na  sua  mesa  você  entra  no               
aplicativo  e  você  tem  todo  o  cardápio  disponível  faz  a  compra  pelo  cartão               
de  crédito  ou  PicPay  [...]   a  gente  acredita  que  isso  deve  funcionar  a  partir                
de  janeiro  é  algo  que  não  existe  ainda  né  existe  o  tablet  tal  o  totem  esse                  
tipo  de  coisa  mas  você  comprar  do  teu  celular  é  uma  coisa  que  eu  não  vi                  
ainda   [... ]   (ENTREVISTADO   2)   

Por  fim,  houve  o  questionamento  sobre  quais  foram  os  maiores            

ensinamentos  e  pontos  positivos,  os  quais  os  entrevistados  pretendem  levar  como             

aprendizado  daqui  pra  frente.  O  responsável  pelo  The  Oak  informou  que  a  maior               

mudança  foi  a  reflexão,  em  parar  para  analisar  coisas  que  não  eram  pensadas               

anteriormente,  como  a  importância  do  cliente.  Além  disso,  também  falou  sobre  a              

experiência  adquirida  em  administrar  um  negócio  em  um  momento  tão  delicado             

para   a   economia.   

A  maior  mudança  foi  a  gente  conseguir  parar  pra  pensar  em  coisas  que  a                
gente  não  conseguia  fazer  no  dia  dia  e  perceber  que  o  cliente  de  fato  é  é                  
um  dos  pilares  mais  importantes  do  nosso  negócio  [... ]  (ENTREVISTADO            
2).   

A  proprietária  do  Ananã  relatou  que  aproveitaram  o  momento  para  criar             

ainda  mais  conexão  e  relacionamento  com  os  consumidores,  que  retribuíram  muito             

bem,   alguns   faziam   questão   de   ir   até   lá   e   demonstraram   empatia   pela   situação.     

Ah,  a  gente  sentir  que  o  bar  se  tornou  uma  comunidade.  As  pessoas               
abraçaram  muito  o  bar,  teve  pessoas  que  consumiram  no  bar  todas  as              
semanas.  Elas  vinham,  me  pediam,  perguntavam  como  a  gente           
tava...então  a  gente  se  aproximou  muito  dos  nossos  clientes  [...]            
(ENTREVISTADA   1).   

Segundo  Kotler  e  Armstrong  (2007),  a  relação  de  consumo  existente  entre  o              

consumidor  e  os  produtos  ou  serviços  desejados  passam  por  diversas  etapas,  elas              

evoluem  de  acordo  com  o  seu  nível  de  afinidade.  Quanto  maior  o  nível  de                

afinidade,  maior  o  grau  de  relacionamento,  por  isso  a  importância  de  cultivar  a               

relação  com  seus  consumidores,  o  que  pode  ser  exemplificado  pelo  Ananã  durante              

essa   pandemia.   

5.2 ANÁLISE   QUANTITATIVA   
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A  análise  qualitativa  deste  trabalho,  baseia-se  na  análise  das  respostas            

coletadas  eletronicamente  e  tem  como  principal  objetivo  identificar  relações  de            

consumo  e  percepção  dos  respondentes  quando  questionados  sobre  os           

gastrobares  de  Curitiba,  o  funcionamento  e  percepções  sobre  os  impactos  que  o              

isolamento   possa   ter   nessas   relações.     

Para  isso,  a  análise  se  subdivide  em  seções  que  analisam  o  consumo  em               

casa,  fatores  de  decisão  de  escolha,  percepções  de  mudança  no  período  de              

isolamento   social   e   perspectivas   futuras,   referente   ao   fim   do   isolamento.   

5.2.1 Consumo     

Quanto  a  frequência  de  consumo,  74,5%  dos  respondentes  pedem  comida            

por  aplicativos  de  delivery  para  consumir  em  casa  com  pelo  menos  uma  vez  por                

semana   e   5%   afirmou   pedir   todos   os   dias.   

Figura   9    -   Com   que   frequência   você   pede   comidas   e   bebidas   para   consumir   em   casa? 

  
fonte:   Autores   (2020)   
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E  quando  questionados  sobre  o  valor  médio  desses  pedidos,  55,9%            

declarou  gastar  entre  R$  31  até  R$60  reais  e  quando  cruzamos  os  dados  desses                

respondentes  é  possível  constatar  que  existe  uma  maior  tendência  de  gastos             

maiores   para   os   respondentes   que   têm   uma   menor   frequência   de   pedidos.     

Figura   10    -   Quanto   você   gasta   em   cada   pedido? 

Fonte:   Autores   (2020)   

Tabela   1    -   Quanto   você   gasta   em   cada   pedido? 

  
Fonte:   Autores   (2020)   

E  esse  comportamento  reforça  o  conceito  apresentado  por  Cobra  (1997),            

que  afirma  que  as  os  consumidores  reagem  de  formas  diferentes  sob  estímulos              

iguais,   e   que   isso   tem   relação   com   as   suas   necessidades   e   anseios.   

Uma  das  perguntas  também  abordava  a  forma  de  pagamento  que  eles  mais              

utilizam  e  a  maioria  de  59%  prefere  os  pagamentos  pelo  aplicativos  de  delivery,  a                

frente   de   pagamentos   na   entrega   (37%)   e   os   pagamentos   antecipados   (4%).   
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Figura   11    -   Forma   de   pagamento   

Fonte:   Autores   (2020)   
Quando  questionados  sobre  os  períodos  do  dia  em  que  mais  realizam  esses              

pedidos,  72%  afirmam  fazer  pedidos  para  o  jantar,  18%  para  o  almoço  e  10%  para                 

tarde,  ponto  importante  de  destaque  nessa  questão  é  que  nenhum,  respondente             

afirmou   pedir   pela   manhã.   

Ainda  na  etapa  de  investigação  do  comportamento,  foi  solicitado  que  os             

pesquisados  assinalasse  quando  eles  realizam  esses  pedidos  e  como  resultados,  é             

possível  identificar  que  as  Sextas  (133)  e  Sábados  (122)  é  onde  ocorreu  a  maior                

incidência  de  respostas.  Ainda  nessa  questão,  foi  possível  identificar  um            

movimento  de  crescimento  de  procura  começando  na  Quinta-feira  (42  respostas)  e             

de  procura  para  datas  especiais  (64)  sendo  até  maior  que  a  procura  nos  domingos,                

por   exemplo.     
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Figura   12    -   Dias   que   mais   pedem 

  
Fonte:   Autores   (2020)   

Ainda  nesse  bloco,  buscou-se  entender  se  o  consumo  por  aplicativos  no             

período  sofreu  alguma  alteração  e  mais  de  80%  da  amostra  acredita  que  o               

isolamento   social   teve   impacto   de   aumento   no   consumo   por   aplicativos.   
Figura   13    -   Alteração   no   consumo   

  
Fonte:   Autores   (2020)   
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Quando  perguntamos  onde  ou  como  eles  realizam  seus  pedidos,  é            

interessante   observar   a   variedade   de   meios   utilizados   pelos   respondentes:   

Tabela   2    -   Formas   de   fazer   pedido 

  

Fonte:   Autores   (2020)   

E  mas  mesmo  com  essa  boa  distribuição  nas  formas  de  pedir,  quando              

questionados  sobre  a  forma  preferida,  o  Ifood  é  o  mais  citado  e  tem  51%  da                 

preferência,  bem  a  frente  do  WhatsApp  do  estabelecimento  (16%)  e  Uber  Eats              

(8%).   
Figura   14    -   método   preferido   de   pedir   

  
Fonte:   Autores   (2020)   
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Sobre  os  estabelecimentos,  foi  perguntado  quais  os  estabelecimentos  que           

consumiram  nos  últimos  4  meses-  período  escolhido  para  enquadrar  o  isolamento             

social-  e  ao  todo,  foram  citados  67  bares/restaurantes  de  Curitiba,  mas  Ponto  Gin  e                

Cosmos   Gastrobar   foram   os   mais   citados,   com   45   e   24   citações   respectivamente.   
Tabela   3    -   Estabelecimentos   citados   

  
Fonte:   Autores   (2020)   

E  quando  questionado  qual  o  local  preferido,  os  mesmo  bares  se  destacaram  como               

entre   os   respondentes.   
Figura   15    -   Principais   Estabelecimentos   

  

Fonte:   Autores   (2020)   
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Os  respondentes  também  foram  questionados  sobre  qual  opção  eles           

preferem  na  hora  de  realizar  um  pedido  e  98%  afirma  preferir  o  delivery  e  somente                 

2%  a  opção  retirar  no  local/takeaway.  Finalizando  esse  bloco,  foi  solicitado  que  os               

respondentes  falassem  sobre  as  vantagens  e  desvantagens  de  realizar  pedidos            

para  cada  uma  das  opções  anteriores,  em  grande  maioria,  os  participantes             

responderam  que  a  Segurança,  comodidade  e  praticidade  são  as  principais            

vantagens  do  delivery  e  entre  as  principais  desvantagens,  o  tempo  de  entrega,  as               

taxas   de   juros   e   a   qualidade   do   produto   recebido   são   as   principais   queixas.     
Vantagem  é  a  praticidade  de  deguste  em  domicílio  e  a  desvantagem  é              
possibilidade  de  inconformidade  pedido  virtual  versus  produto  físico,          
respectivamente.”   [Respondente   18].   
  

“Há  a  vantagem  de  não  precisar  sair  de  casa  e  o  pedido  vir  até  você,                 
contudo,  há  a  desvantagem  de  que  geralmente  no  delivery  o  tempo  de              
espera   é   bem   maior   do   que   a   retirada   no   local.”   [Respondente   65].   
  

E  sobre  as  vantagens  e  desvantagens  de  retirar  no  local,  as  principais              

vantagens  citadas  foram  a  rapidez  de  retirada  do  pedido  e  a  isenção  da  taxa  de                 

entrega,  em  contra  partida,  a  falta  de  segurança  e  de  comodidade  aparecem  com               

muita   força   entre   as   respostas.   
“É  mais  rápido  ir  buscar,  mas  só  de  pensar  em  ir  até  o  local  só  pra  pegar                   
uma  refeição  é  cansativo,  sendo  que  por  uma  pequena  taxa  (as  vezes)              
você   recebe   em   casa.”   [Respondente   82].   
  

“Vantagem:  mais  rápido  Desvantagem:  não  é  cômodo  ter  que  sair  de             
casa   e   há   gasto   com   gasolina.”   [Respondente    90].   
  

Eles  ainda  afirmam  que  os  principais  motivos  que  os  levam  a  fazer  esses               

pedidos  em  aplicativos,  é  pela  recompensa  pessoal  (eu  mereço)  e  pela  praticidade              

e   tempo.     
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 Figura   16    -   Motivos   para   pedir   

  

Fonte:   Autores   (2020)   

Foi  solicitado  ainda,  que  os  respondentes  apontassem  dentro  de  uma            

escala,  quais  as  suas  percepções  do  consumo  em  Casa  em  Espaços  físicos  em               

relação  a  algumas  afirmações.  nesse  quadrante,  foi  usado  um  cruzamento  de             

respostas,  a  fim  de  ilustrar  as  percepções  nas  duas  modalidades  dentro  de  um               

mesmo   gráfico.     

Quando  questionado  sobre  a  importância  de  consumo,  a  maioria  dos            

respondentes   acredita   ser   mais   importante   o   consumo   no   espaço   físico.   
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Figura   17    -   Comparativo   1   da   importância   de   consumo   

Fonte:   Autores   (2020)   
Mas  quando  questionados  sobre  a  necessidade  do  consumo  em  casa  ou             

nos  espaços  físicos,  o  que  se  destacou  foi  o  alto  nível  de  indiferença,  sendo  a                 

opção   mais   escolhida   nas   2   situações.   
Figura   18    -   Comparativo   2   da   importância   de   consumo     

Fonte:   Autores   (2020)   
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Mas  se  questionados  sobre  a  segurança,  o  cenário  é  outro  e  a  maiorias  das                

respostas  reconhecem  o  consumo  em  casa  muito  mais  seguro  que  em  locais              

físicos.     
Figura   19    -   Comparativo   3   da   importância   de   consumo 

  
Fonte:   Autores   (2020)   

Com  essas  observações,  é  possível  constatar  que  existe  uma  alta            

preocupação  com  a  segurança,  mas  que  o  consumo  em  locais  físicos  ainda  é  visto                

como   prioritário   ou   desejado   pelos   pesquisados.   
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5.2.2 Fatores   de   decisão   

Nesse  bloco,  as  perguntas  tem  o  objetivo  de  entender  um  pouco  melhor              

quais  os  fatores  de  decisão  de  compra/escolha  dos  estabelecimento.  Na  pergunta             

22,  os  respondentes  indicaram  como  eles  buscam  informações  sobre  os            

estabelecimentos  antes  de  fazer  um  pedido,  e  dentre  as  opções  mais  citadas,  o               

destaque  é  para  as  avaliações  dentro  da  loja  de  aplicativo  que  foram  citadas  60                

vezes,   logo   a   frente   de   indicação   de   amigos   e   buscas   no   Google.   

Figura   20    -   Busca   de   informação 

Fonte:   Autores   (2020)   

Kotler  (2017)  destaca  que  esse  comportamento  de  considerar  os  conselhos            

de  amigos  e  basear  as  escolhas  em  pesquisas  e  avaliações  online  está              

diretamente  relacionado  com  a  etapa  de  convencimento,  ou  arguição,  da  nova             

jornada  de  compra  dos  consumidores  pela  ótica  do  marketing  4.0  e  que  as               

empresas  têm  um  papel  importante  de  estimular  as  recomendações  e  controlar             

essas  avaliações  para  que  seus  consumidores  estejam  amparados  nessa  etapa,            

com   conteúdos   e   informações   que   ajudem   para   a   tomada   de   decisão.   
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Essa  relação  de  convencimento  vindo  de  indicações,  também  pode           

contribuir  para  uma  etapa  muito  importante  dentro  dos  5  A's  que  é  a  de  apologia,                 

ou  recomendação.  Por  isso,  perguntamos  aos  respondentes  quais  as  chances  de             

recomendar  o  seu  bar  preferido  para  um  colega  e  usamos  o  NPS  para  avaliar  os                 

resultados  e  abaixo  o  NPS  dos  estabelecimentos  mais  preferidos,  segundo  essa             

pesquisa.   

É  possível  perceber  nessa  comparação,  que  Ponto  Gin  e  Ananã  possuem  o              

maior  número  de  Patrocinadores,  ou  seja,  seguindo  a  metodologia  NPS  os             

consumidores  desses  bares  possuem  maior  probabilidade  de  indicar  esses           

estabelecimentos   para   outras   pessoas.   

Figura   21    -   NPS   Ananã,   Ponto   Gin,   Cosmos   e   Botanique 
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Fonte:   Autores   (2020)   

Já  o  Botanique  apresentou  uma  nota  inferior,  tendo  apenas  43%  dos             

respondentes   como   seus   patrocinadores.   

Nesse  bloco  de  perguntas,  também  foi  investigado  a  forma  de  escolha  dos              

pedidos  e  alguns  pontos  ganharam  destaque.  Os  cardápios  aparecem  como            

principal  fator  de  escolha  nos  pedidos  e  promoção  aparece  como  a  3  opção  mais                

relevante.  Nesse  bloco  também  fica  claro  a  importância  da  etapa  de  arguição  para               

tomada  de  decisão  dos  consumidores  que  afirmam  levar  em  consideração  as             

indicações   de   influencers   e   de   outros   amigos.   
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Figura   22    -   Fator   de   escolha 

Fonte:   Autores   (2020)   

E  dentre  os  fatores  que  motivam  a  escolha  de  onde  pedir,  é  possível  ver                

também  uma  importância  para  Experiência  de  consumo  anteriores,  sendo  até  mais             

relevante   que   questões   que   envolvem   financeira   (Cupons   e   frete   grátis).     

Figura   23    -   Motivação   de   escolha 

Fonte:   Autores   (2020)   
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5.2.3 Mudança   da   Pandemia   

Para  analisar  as  percepções  de  mudanças  no  período  antes  e  durante             

pandemia,  esse  bloco  focou  em  identificar  a  percepção  de  alterações  dos  fatores              

que  fazem  parte  da  experiência  de  compra  e  verificar  qual  foi  a  aceitação  de  cada                

um   desses   fatores.   

Na  primeira  sessão,  os  participantes  da  pesquisa  responderam  sobre  suas            

percepções  de  mudança  na  entrega,  no  cardápio,  preço,  preparo  e  sabor  dos              

alimentos   e   bebidas   entregues   pelos   estabelecimentos.   

Figura   24    -   percepção   de   mudanças   1 

Fonte:   Autores   (2020)   

Analisando  as  percepções,  o  preço  e  a  entrega  foram  as  mais  afetadas,              

segundo  os  respondentes,  e  o  sabor  e  preparo  não  foram  percebidos  como  algo               

que   tenha   mudado   na   experiência   pré   e   durante   o   período   pandêmico.   
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Figura   25    -   percepção   de   mudanças   2 

Fonte:   Autores   (2020)   

De  modo  geral,  os  respondentes  se  mostram  indiferentes  às  mudanças,            

exceto  para  embalagem  e  entrega  que  tiveram  percentuais  de  aceitação  acima  de              

20%.  O  sabor  e  o  cardápio  segundo  a  pesquisa,  foram  os  fatores  que               

apresentaram   menor   variação   na   aceitação   de   mudanças.   

Figura   26    -   percepção   de   mudanças   3 

Fonte:   Autores   (2020)   
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5.2.4 Perspectivas   Futuras   

Quando  perguntado  aos  entrevistados  se  com  o  fim  do  isolamento  social  eles              

acreditavam  que,  de  modo  geral,  as  pessoas  continuariam  preocupadas  com  as             

questões  de  saúde,  quase  40%  dos  respondentes  afirmaram  acreditar  que  sim,  as              

preocupações   e   cuidados   com   a   saúde   vão   continuar.     

   Figura   27    -   As   pessoas   ficarão   mais   preocupadas   com   os   cuidados   com   a   Saúde 

Fonte:   Autores   (2020)   

Outro  ponto  destacado  pelos  pesquisados  é  que  mais  de  84%  deles,             

acredita  que  seja  necessário  a  adoção  de  opções  de  pagamentos  por  aplicativos,              

mesmo  com  o  fim  da  pandemia.  Essa  informação  reforça  a  boa  aceitação  desses               

métodos  alternativos  que  tiveram  a  sua  utilização  intensificada  no  período  de             

pandemia.    
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Figura   28    -   Continuidade   de   opções   de   pagamento   por   apps. 

Fonte:   Autores   (2020)   

De  modo  geral,  o  que  se  percebe  é  que  mesmo  com  o  fim  do  isolamento                 

social,  os  consumidores  desse  segmento  pretendem  continuar  respeitando  as           

medidas  de  segurança  e  tendem  a  adotar  os  hábitos  de  consumo  em  casa  para  o                 

cotidiano   pós   pandemia.   

5.3 ANÁLISE   PEST   

A  Análise  PEST  tem  o  objetivo  de  avaliar  as  os  aspectos  Sociais,  políticos,               

tecnológicos  e  sociais  que,  de  forma  direta  ou  indireta,  incidem  alguma  influência              

na  organização  e  funcionamento  de  uma  organização,  um  nicho  ou  até  de  um               

segmento   de   mercado.     

Existem  algumas  formas  de  avaliar  e  desenvolver  essa  análise  e  Wright,             

Kroll   e   Parnell   (2000),   classificam   esses   fatores   como:     

- Políticas:  políticas  governamentais  e  variações  na  legislação  que  incidem           

em  mudanças  no  funcionamento,  forma  e  métodos  de  trabalho  ou            

funcionamento   das   organizações.   

- Econômicas:  Fatores  econômicos  que  podem  impactar  nos  negócios  como  a            

taxa   de   juros,   políticas   fiscal,   monetária   e   cambial.   
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- Socioculturais:  nesse  aspecto,  deve  se  avaliar  os  valores,  crenças,           

costumes,  padrões  sociais,  educação  e  fatores  demográficos.  Também  é           

preciso   se   atentar   para   sazonalidades   e   novas   tendências.     

- Tecnológico:  Novidades  e  inovações  que  podem  impactar  na  forma  de            

trabalho   e   nas   relações   entre   pessoas/empresas.   

Para  desenvolver  análise  a  seguir,  foram  coletados  dados  secundários  que            

ajudam  a  fundamentar  e  delimitar  a  PEST,  levando  em  consideração  o  segmento              

de   gastrobares   em   Curitiba.     

5.3.1 Fatores   Sociais   

O  ato  da  compra  online  tornou-se  um  hábito  entre  a  população  e  vem               

crescendo,  ele  mudou  e  hoje  é  comum  se  deparar  com  compras  no  meio  digital,  as                 

vitrines  tornaram-se  sites,  e  mesmo  com  a  flexibilização  do  comércio  nas  cidades,              

as  pessoas  continuam  utilizando  o  método  de  compra  online,  que  segue  em  alta  e                

tende   a   permanecer    (FACEBOOK,   2020).   

Um  fato  muito  importante  neste  estudo  do  Facebook  é  o  novo  hábito  dos               

consumidores,  que  passaram  a  adquirir  produtos  de  pequenos  comerciantes,           

comerciantes  de  bairro  de  pequeno  porte,  motivados  pela  preocupação  com  a             

sobrevivência   dos   pequenos   negócios.   

Segundo  o  estudo,  73%  dos  consumidores  começaram  a  comprar  dos            

pequenos  negócios  de  bairro  durante  a  pandemia,  motivados  principalmente  pela            

preocupação   com   a   sobrevivência   desses   pequenos   negócios.     

É  possível  analisar  na  entrevista  qualitativa  a  percepção  da  dona  do  gastrobar              

Ananã,  sobre  a  preocupação  dos  consumidores  com  relação  a  sobrevivência  do             

bar  “E  é  isso,  ver  que  as  pessoas  realmente  estão  apoiando  a  cena  local,  é...ainda                 

não  em  grande  escala,  mas  a  gente  percebeu  que  a  gente  como  bar  a  gente  tem                  

essa  comunidade,  isso  é  muito  legal.  E  é  isso  que  faz  a  gente  continuar,  se  não                  

fosse  essa  galera  continuando  consumindo  e  estando  ali,  e  sabe….participando            

mesmo  do  bar  a  gente  nem  teria  continuado  porque  as  coisas  foram  bem  difíceis,                

bem   difíceis   mesmo…   

A  presença  dos  pequenos  negócios  nas  plataformas  sociais  ajudam  os            

consumidores  a  descobrir  novos  locais  para  suas  compras.  Os  consumidores  hoje             
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estão  propensos  a  conhecer  novas  marcas  de  pequeno  porte,  e  as  redes  sociais               

são  uma  porta  para  este  conhecimento,  elas  ajudam  os  consumidores  conhecerem             

e   descobrirem   novos   locais   (Facebook   2020)   

Com  base  nos  dados  da  Associação  Brasileira  de  Estudos  do  Álcool  e  outras               

Drogas  (Abead)  afirma-se  que  houve  um  crescimento  no  consumo  de  bebidas             

alcoólicas  desde  o  início  da  pandemia,  mais  precisamente  um  aumento  de  38%  de               

impacto  nas  vendas.  Com  isso,  adveio  também  um  aumento  no  consumo  dos              

brasileiros,  que  segundo  uma  pesquisa  coordenada  pela  Fundação  Oswaldo  Cruz            

(Fiocruz,  2020)  foi  de  18%,  com  um  pico  maior  nas  pessoas  de  faixa  etária  de  30  a                   

39   anos,   além   de   ser   muito   relatado   junto   ao   sentimento   de   tristeza.   

  

Solomon  (2016)  afirma  que  o  humor  atinge  diretamente  no  que  temos             

vontade  de  comprar,  e  é  possível  confirmar  este  ponto  quando  é  analisada  a               

pesquisa  da  Fiocruz,  que,  segundo  os  pesquisadores,  o  crescimento  do  consumo             

de  álcool  se  deu  quando  os  entrevistados  estavam  se  sentindo  tristes  ou              

deprimidos   durante   a   quarentena.   

Com  o  aumento  da  demanda  tanto  de  bebidas,  quanto  comidas  e  outras              

frentes,  o  impacto  nos  aplicativos  de   delivery  foram  grandes,  segundo  a  Mobills              

(2020),  entre  Janeiro  e  Maio  os  gastos  com   delivery  quase  dobraram,  crescendo              

em   94,7%   no   período   analisado.     

Com  isso,  o  varejo  brasileiro  sentiu  os  impactos  dessa  nova  demanda  que              

se   iniciava,   tendo   assim,   que   se   adequar   aos   novos   meios   de   venda   e   compra.   

O  início  da  quarentena  se  deu  em  Março,  onde  os  brasileiros  encontravam-se              

receosos  quanto  à  imprecisão  do  período,  com  isto,  o  consumo  teve  uma  queda               

em  Março,  mas  voltou  a  crescer  consideravelmente  no  próximo  mês,  cerca  de  60%               

e   tendo   um   pico   de   mais   40%   em   Maio   (Mobills,   2020).   
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Figura   29    -   Crescimento   de   Delivery   no   Brasil. 

Fonte:   Mobilis   (2020)   

Por  fim,  para  finalizar  o  ambiente  social,  entende-se  que  se  trata  de  um               

grupo  de  características,  componentes  culturais,  e  estilo  de  vida  que  alteram  as              

compreensões  e  comportamento  dos  consumidores  com  relação  a  um  produto  ou             

serviço.   

Para  Nickels  e  Wood  (1999)  o  ambiente  social  está,  sempre,  em  constante              

transformação,  e  o  impacto  que  essas  mutações  trazem  devem  ser  tratadas  com              

atenção  quando  se  altera  as  preferências  e  maneiras  de  consumo  e  assim,              

consequentemente,  reajustar  as  práticas  de  marketing,  pois  é  a  partir  do  meio              

social  e  cultural  em  que  os  consumidores  vivem  que  o  consumo  de  determinado               

produto   aumenta   ou   não.   

5.3.2 Fatores   tecnológicos     
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A  variável  tecnologia  é  importante  para  os  mais  variados  segmentos,  mas             

principalmente  para  os  competitivos,  como  é  o  caso  dos  Gastrobares  em  Curitiba.              

Esta  variável  é  importante  e  determinante  para  a  continuação  e  progresso  das              

empresas   de   forma   geral.   

 Para  Kotler  (2000),  é  necessário  que  os  mercadólogos  se  atentem  à             

algumas  tendências  em  tecnologia,  trazendo  como  exemplo  a  velocidade  em  que             

acontecem  as  mudanças  tecnológicas,  variações  dos  orçamentos,  regulamentação          

que   se   faz   cada   dia   mais   rigorosa   e   as   chances   ilimitadas   para   inovar.   

Com  toda  essa  aceleração  e  alta  demanda  dos  consumidores  pela  compra             

via  plataformas  digitais,  segundo  a  Distrito  (2020)  a  pandemia  causada  pelo             

Covid-19  em  2020  agilizou  também  o  lado  das  demandas  que  ofertam  soluções              

para  delivery,  para  assim  atender  este  público  pois  a  quantidade  de  fusões  e               

aquisições  (M&As)  contendo  negócios  escaláveis,  inovadores  e  tecnológicos  no           

início   de   2020   cresceu   mais   de   300%.   

Com  isso,  levar  os  negócios  para  plataformas  digitais  foi  a  trilha  encontrada              

pelos  comerciantes  para  garantir  a  sobrevivência  em  meio  à  pandemia.  O  grande              

porém  desse  aumento  das  demandas  é  de  que,  as  plataformas  mais  comuns  de               

delivery  como  Ifood,  Uber  Eats,  James  e  Rappi  possuem  uma  alta  cobrança              

realizada,  um  percentual  significativos  das  vendas  e,  por  isso,  a  saída  encontrada              

foi  o  investimento  de  aplicativos  próprios  ou  melhoria  de  seus  aplicativos  próprios              

(Silva  in  Correio  Braziliense,  2020)  A  estratégia  dessas  empresas  do  ramo             

alimentício  durante  a  pandemia  foi  diminuir  a  dependência  das  plataformas  mais             

comuns   e   de   suas   taxas   infladas,   além   de   estreitar   relações   com   o   consumidor.   

Além  de  toda  essa  mudança  na  forma  de  entregar  o  serviço  ao  consumidor,               

os  estabelecimentos  precisaram  também  se  adaptar  às  novas  formas  de  cardápio,             

pois  muitas  vezes  só  possuíam  o  cardápio  físico,  ou  de  mesa.  Isso  pois  um  simples                 

ato  de  fazer  a  escolha  do  seu  almoço  objeto  então  tradicional  poderia  trazer  muitos                

riscos  aos  clientes.  Juliano  Haus  in  Controle  na  Mão  (2020)  compartilhou  um              

estudo  feito  por  pesquisadores  americanos  que  observaram  quase  três  mil            

micro-organismos  em  um  nota  de  um  dólar,  e  faz  a  comparação  à  um  cardápio                

impresso,   onde   esse   dados   pode   ser   facilmente   triplicado.   
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A  Goomer  Solução  para  Autoatendimento  FoodService,  é  uma  plataforma  de            

Delivery  muito  em  alta  na  pandemia  e  muito  utilizada  pelos  serviços  do  meio  de                

restaurantes  e  bares,  eles  afirmam  que  com  o  cardápio  digital  os  estabelecimentos              

conseguem  oferecer  mais  segurança  para  o  cliente,  além  de  otimizar  a  operação              

do  salão  e  elevar  o  ticket  médio.  E  como  consequência  é  muito  comum  observar                

restaurantes  que  aderiram  a  prática  utilizando  muito  do  QR  Code.  O  QR  Code  é                

como  um  código  de  barras  onde  se  posiciona  a  câmera  do  celular  e  ele  abre  um                  

endereço  na  internet,  que  nestes  casos  são  os  cardápios  digitais,  aplicativos             

próprios   ou   sites,   o   estabelecimento   traça   a   melhor   estratégia   neste   caso.   

O  avanço  nestas  plataformas  durante  a  pandemia  foi  tão  rápido  que  foi              

desenvolvido  uma  integração  do  cardápio  digital  à  uma  plataforma  para  pedidos             

realizados  no  salão,  balcão  ou  delivery.  Segundo  Grandi  in  Gazeta  do  Povo  (2020),               

existe  inclusive  hoje,  um  aplicativo  Curitibano  chamado  Vina  que  computa  o  pedido              

enviando-o   direto   para   o   preparo,   na   cozinha.   

Os  meios  de  pagamentos  também  se  atualizaram  visando  o  baixo  contato,  a              

simplificação,  digitalização  e  melhoramento  do  processo  financeiro  do  país.  O  Pix,             

sistema  de  pagamento  instantâneo  criado  pelo  banco  central  (InfoMoney  2020)  traz             

consigo  atendimento  de  qualidade,  benefícios  que  são  relevantes  para  os  usuários             

além  de  serviços  customizados  e  poder  de  escolha.  Esse  sistema  entra  ao  lado  do                

TED  e  DOC  já  muito  conhecido  pelos  brasileiros,  com  a  diferença,  além  de  todas                

essas  qualidades  mencionadas,  é  o  seu  custo  0  e  facilidade  onde  quer  que  esteja.                

Por  exemplo,  ele  permite  a  realização  de  transferências  entre  contas  apenas             

digitando  o  CPF  da  pessoa  que  irá  receber,  pagar  contas  e  até  recolher  impostos,                

tudo   com   praticidade   e   instantaneidade.   

Por  fim,  é  possível  perceber  que  todas  essas  rápidas  inovações  na             

tecnologia  trazem,  consequentemente,  valor  ao  serviço  prestado  e  amplia  a            

assimilação  do  consumidor,  estipulando  uma  ligação  de  custo-benefício  e           

possibilitando   uma   vantagem   competitiva.     

5.3.3 Fatores   econômicos   
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Em  decorrência  do  estado  pandêmico  ocasionado  pelo  coronavírus,  muitas           

empresas  sentiram  os  impactos  econômicos  no  faturamento,  inclusive  precisaram           

se  adaptar  e  rever  processos  para  conseguir  lidar  com  a  queda  nos  lucros.  Por                

conta  disso,  o  estado  se  viu  no  dever  de  criar  medidas  de  apoio  e  incentivos                 

econômicos   (SEBRAE,   2020).     

Uma  das  primeiras  medidas  implementadas  foi  a  criação  do  auxílio            

emergencial,  que  se  trata  de  um  benefício  mensal  destinado  a            

microempreendedores  e  trabalhadores  informais.  A  medida  foi  sancionada  logo  no            

início  da  pandemia  e  está  prevista  para  durar  até  o  mês  de  dezembro  e  de  acordo                  

com  economistas,  esse  auxílio  ajudou  a  recompor  a  renda  familiar,  incentivou  o              

consumo  e  ajudou  a  impedir  uma  queda  ainda  maior  do  produto  Interno  Bruto               

nacional   (CAVALLINI,   MARTINS   in   G1   2020).   

Outras  propostas  importantes  foram  as  disponibilizações  de  linhas  de  crédito            

vindas  do  governo  e  de  instituições  financeiras,  a  fim  de  ajudar  em  questões  como                

pagamento  de  folhas  salariais,  financiamentos  de  atividades  produtivas  destinadas           

ao  Microempreendedor  Individual  (MEI)  e  às  microempresas  (ME),  além  da            

prorrogação  do  pagamento  de  tributos  federais  do  simples  nacional,  imposto            

destinado   para   micro   e   pequenas   empresas   (SEBRAE,   2020).   

Kotler  e  Keller  (2006)  identificaram  que  o  preço  é  um  dos  principais              

determinante  na  escolha  dos  compradores.  A  partir  dessa  informação,  uma            

oportunidade  importante  a  ser  ressaltada  durante  esse  período  foi  o  crescimento             

nos  incentivos  de  consumo  por  meio  de  cupons  de  descontos  e  políticas  de               

cashback .  O  termo   pode  ser  traduzido  como  “devolver  dinheiro  de  volta”  e  refere-se               

literalmente  a  prática  de  devolver  uma  porcentagem  do  valor  gasto  pelo             

consumidor  em  determinado  produto  ou  serviço,  por  meio  de  transferência  ou             

descontos   em   compras   futuras   (SALMEN   in   Meliuz,   2020).   

Essas  estratégia  vêm  ganhando  espaço  na  rotina  de  compras  online  e             

segundo  uma  pesquisa  realizada  pelo  Cuponomia,  site  que  oferece  cupons  e             

cashbacks  de  diversas  lojas,  a  busca  pelos  descontos  aumentaram           
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aproximadamente  400%,  isso  apenas  para  os  serviços  de  delivery  (OTSUKA  in  R7,              

2020).   

Também  merecem  destaque  nesse  tópico  alguns  pontos  negativos  que           

puderam  ser  observados  durante  a  análise  pest  do  setor  economico,  como  o              

aumento  na  taxa  de  desemprego  em  decorrência  da  pandemia,  que  reduz  o  poder               

aquisitivo  dos  consumidores  e  desacelera  a  economia  resultando  em  recessão            

econômica   e   consequentemente,   aumento   na   taxa   de   juros   e   inflação.   

O  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)  afirmou  que  a  situação  vivida            

atualmente  já  estaria  destinando  a  economia  mundial  a  recessão,  possivelmente            

com  impactos  maiores  do  que  durante  a  crise  financeira  de  2008,  segundo  alguns               

economistas   (TRADEMAP,   2020)   

Embora  muitos  estabelecimentos  já  tenham  voltado  ao  funcionamento          

normal  devido  a  flexibilização  das  medidas  de  isolamento  social,  o  setor  de              

alimentação  fora  do  lar  continua  sofrendo  com  a  instabilidade  na  economia.  Um              

levantamento  feito  pela  Associação  Nacional  de  Restaurantes  (ANR)  indica  um            

agravamento  na  crise,  onde  até  o  momento,  resultou  no  fechamento  de  42%  dos               

bares  e  restaurantes  do  país,  provocando  a  demissão  de  mais  de  um  milhão  de                

trabalhadores   do   setor.   

Para  o  presidente  da  ANR,  os  próximos  meses  ainda  serão  de  prejuízos,              

havendo  a  necessidade  de  traçar  novas  estratégias  para  conseguir  driblar  o             

momento   (GRANDI   in   Gazeta   do   Povo,   2020).   

  

5.3.4 Fatores   Políticos     

Os  fatores  políticos  são  determinados  por  leis  e  decretos  que  regem,  de              

forma  macro  ou  micro,  o  funcionamento  e  atuação  das  organizações,  definem  as              

obrigações  e  direitos  de  prestadores,  fornecedores  e  clientes.  Churchil  Jr  e  Petter              

(2000)  afirmam  que  uma  empresa  precisa  respeitar  e  agir  conforme  a             

regulamentação   e   legislação   local   e   não   de   acordo   com   as   suas   próprias   regras.     

No  contexto  pandêmico  vivido  em  2020,  novos  decretos  que  visam  garantir  a              

segurança  da  população  e  o  funcionamento  dos  estabelecimentos  teve  impacto            

direto  no  segmento  de  gastrobares.  A  lei  nº  13.979  (2020)  determinou  que  os               
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governo  adotasse  medidas  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública,            

onde  as  limitações  poderiam  ser  desde  a  diminuição  até  a  suspensão  das              

atividades   recreativas.     

Em  Curitiba,  os  primeiros  decretos  que  regulamentavam  essa  nova           

determinação  começaram  a  ser  emitidos.  O  decreto  470  da  Prefeitura  municipal  de              

Curitiba  (2020)  determinou:  “Art.  4º  Deverá  ser  considerada,  no  âmbito  da  iniciativa              

privada,  a  suspensão  dos  serviços  e  atividades  não  essenciais,  que  não  atendem              

às   necessidades   inadiáveis   da   comunidade”.   

Em  contrapartida,  A  Associação  Brasileira  de  Bares  e  Casas  Noturnas            

(Abrabar)  questionou  na  Justiça  os  decretos  municipais  que  determinaram  a            

suspensão  do  funcionamento  de  “bares  e  atividades  correlatas”  em  Curitiba,            

alegando  que  os  estabelecimentos  pudessem  continuar  as  suas  atividades,           

respeitando  as  recomendações  da  Lei  Federal  13.979,  que  previa  o  funcionamento             

com  medidas  protetivas  e  capacidade  diminuída,  desde  que  esses           

estabelecimentos  também  ofereçam  refeições.  Com  essa  alegação,  as  atividades           

do   setor,   aos   poucos,   começaram   a   se   adaptar   e   voltar   ao   funcionamento.   

Todas  essas  movimentações  no  setor  político,  criaram  um  ambiente  de            

instabilidade  e  incertezas  no  setor  e  a  preocupação  com  o  bem  estar  de  clientes  e                 

funcionários,  motivou  alguns  empreendedores  do  setor  que  assinaram  um           

manifesto,  auto  denominado  de  “fechados  pela  vida”.  Em  fazendo  com  que  alguns              

estabelecimentos  Segundo  uma  reportagem  do  Portal  de  Notícias  G1  realizada  em             

Maio  de  2020,  mais  de  100  estabelecimentos  concordaram  em  participar  desse             

acordo,  que  contrariando  os  decretos  da  prefeitura,  suspendem  as  atividades            

presenciais   e   afirmam:     
“Conscientes  de  que  perdas  financeiras  acontecerão,  mas  que  vidas           
jamais  podem  ser  tratadas  como  moeda  de  negócio,  seguiremos  fechados            
também  em  consideração  a  todo  o  esforço  realizado  até  aqui  para             
"Conscientes  de  que  perdas  financeiras  acontecerão,  mas  que  vidas           
jamais  podem  ser  tratadas  como  moeda  de  negócio,  seguiremos  fechados            
também  em  consideração  a  todo  o  esforço  realizado  até  aqui  para  que  a               
curva  de  contágio  seguisse  minimamente  controlada",que  a  curva  de           
contágio   seguisse   minimamente   controlada”(PORTAL   G1)   
  

Até  o  fim  desta  pesquisa,  os  bares  e  gastrobares  de  Curitiba  ainda  seguem               

com  funcionamento  reduzido  e  proibidos  de  realizar  atendimento  ao  público  nos             

domingos.     
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5.4 ANÁLISE   CRUZADA     

Com  base  em  todos  os  dados  apresentados  nessa  pesquisa  até  o  momento,              

é  possível  destacar  que,  do  ponto  de  vista  dos  empreendedores  de  gastrobares,  os               

impactos  sofridos  pela  pandemia  tem  afetado  suas  rotinas.  A  adaptação  vem             

sendo  difícil,  grande  parte  por  conta  da  dificuldade  em  conseguir  manter  o  negócio               

funcionando.  Segundo  a  Abrasel,  mais  de  500  bares,  restaurantes  e  variações  do              

setor  em  Curitiba  já  fecharam  as  portas  temporariamente  e  a  previsão  é  de  que                

muitos   encerrarão   as   atividades   de   forma   definitiva   (BEM   PARANÁ,   2020).   

Considerando  fatores  como  taxas  e  juros  que  vêm  sendo  praticados  pelos             

aplicativos   delivery   sobre  o  lucro  dos  estabelecimento,  a  dificuldade  em  entregar             

experiência  ao  cliente  de  forma  remota,  decretos  do  governo  limitando  o             

funcionamento  desses  locais  e  a  situação  de  crise  econômica  vivida  pelo  país,  a               

recuperação  do  setor  será  lenta,  e  necessitará  de  estratégias  para  retomar  os              

negócios.   

Para  os  empreendedores  e  consumidores  de  gastrobares,  os  novos  hábitos            

de  consumo  relacionados  ao  formato   delivery   vieram  para  ficar,  inclusive  algumas             

mudanças,  como  embalagens  diferentes  e  alterações  no  cardápio,  já  foram            

percebidas  pelos  consumidores  e  os  princípios  da   Low  Touch  Economy  poderão             

agregar  durante  esse  processo  de  adaptação,  envolvendo  ações  de  baixo  contato,             

mas   de   alta   qualidade   no   serviço   prestado.   

Pensando  nisso,  foram  elaboradas  algumas  recomendações  estratégicas         

para  auxiliar  os  gastrobares  de  Curitiba  a  driblar  os  efeitos  causados  pela              

pandemia  durante  os  próximos  meses,  todas  embasadas  em  teorias  de  estudiosos             

da   área,   juntamente   com   as   análises   apresentadas   anteriormente   .   

6. RECOMENDAÇÕES   ESTRATÉGICAS     

Após  as  análises,  foram  identificadas  algumas  oportunidades  que  podem  vir            

a  ser  implementadas  pelos  gastrobares.  As  estratégias  sugeridas  foram  divididas            

em   3   vertentes   e   serão   detalhadas   nos   tópicos   a   seguir.   
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6.1 EXPERIÊNCIA   DE   CONSUMO   

A  ideia  da  experiência  neste  estudo,  é  de  sempre  deixar  o  consumidor  livre  para                

outras  escolhas,  mas  que,  com  as  estratégias  aqui  estabelecidas,  este  consumidor             

sempre  opte  pelo  Gastrobar  por  conta  de  toda  experiência  de  compra  que  teve  ou                

tem   ao   consumir.   

Com  todas  as  incertezas  que  a  pandemia  do  Covid-19  trouxe,  muitos  hábitos              

e  ideais  começaram  se  moldar,  Rodrigo  Berthone  (in  O  Globo,2020)  compartilha             

grandes  mobilizações  que  aconteceram  em  redes  sociais  e  também  fora  delas.             

Essas  mobilizações  se  tratam  de  pessoas  comuns,  geralmente  grupos  em            

pequenos  bairros  ou  já  clientes  de  algum  estabelecimento,  que  se  unem  e  têm               

iniciativas  que  estimulam  o  consumo  de  produtos  do  pequeno  comércio  e  também              

de  autônomos,  com  a  intenção  de  que  essa  dramática  realidade  não  impacte  tanto               

esse  vendedor  e  até  mesmo  não  se  faça  necessário  diminuir  e  restabelecer  o               

quadro  de  funcionários,  que,  muitas  vezes,  são  pessoas  da  região  movimentando  a              

economia   da   região.   

Solomon  (2016)  afirma  que  este  tipo  de  movimento  cria  uma  comunidade  de              

marca,  onde  o  grupo  de  consumidores  partilham  de  um  conjunto  de  conexões              

sociais  com  base  em  um  mesmo  interesse,  e  esta  conexão  tende  ao  fortalecimento               

da  identificação  com  o  produto.  É  como  se  um  pequeno  grupo  disseminasse  uma               

crença  ou  ideia  e  acabasse  atingindo  muitas  outras  pessoas.  O  autor  acredita  que               

as  pessoas  envolvidas  neste  tipo  de  movimento  se  sentem  positivas  em  relação              

aos  produtos  e  serviços,  promovendo  lealdade  à  marca.  É  neste  pequeno  grupo              

inicial  que  a  marca  se  disseminará  e  se  consolidará,  pois  serão  os  divulgadores  da                

marca  e  farão  o  marketing  boca-a-boca,  trazendo  valor  agregado  para  si  e  para  os                

futuros   clientes.   
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Figura   30    -   Processo   de   criação   coletiva   de   valor   nas   comunidades   de   marca 

.   
Fonte:   Solomon   (2016)   p.   371   

  

.   

O  Marketing  boca  a  boca  se  dá  como  uma  divulgação  de  produtos  ou               

serviços  por  meio  interpessoal  (Schiffman  e  Kanuk,  1995)  e  pode  acontecer  por              

meio  de  uma  tecnologia  de  comunicação  ou  cara  a  cara.  Este  tipo  de  divulgação  se                 

popularizou  com  a  internet  e  é  muito  divulgado  positivamente  quanto            

negativamente,  entre  familiares,  colegas,  amigos,  ou  no  trabalho.  Cafferky  (1999)            

afirma  que  mais  de  80%  das  creem  e  replicam  as  recomendações  de  uma  terceira                

pessoa  quando  vão  adquirir  um  produto  ou  serviço,  e,  segundo  uma  pesquisa              

realizada  pela  consultoria  Accenture,  em  2013  analisando  32  países,  93%  das  12              

mil   pessoas   que   foram   entrevistadas   confiam   nas   sugestões   de   conhecidos.     

É  com  base  nestas  informações,  estudos  e  pesquisas  realizadas  que  foram             

traçadas  as  estratégias  de  Experiência.  Uma  destas  estratégias  será  a  de  criar  um               

vínculo  com  os  clientes  porém  sem  trabalhar  a  ideia  de  um  “programa  de               

fidelidade”,  pois  o  intuito  é  deixar  o  cliente  se  sentir  livre  e  não  a  de  criar  um  vínculo                    

obrigatoriamente  a  troco  de  algo,  principalmente  neste  momento  delicado  de            

pandemia,   essa   estratégia   poderia   assustar   o   público.   
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Assim  como  afirma  o  Sebrae,  esse  tipo  de  ação  de  fidelidade  não  assegura               

uma  lealdade  por  parte  do  cliente  caso  não  enriqueça  sua  experiência.  Pensando              

nisso,  a  ideia  é  levar  uma  recompensa  à  esse  cliente  pela  compra  e  pela  escolha                 

do  local,  como  algo  propulsor  para  as  primeiras  compras,  como  uma  oferta  especial               

para  primeira  compra  no  CPF  ou  até  mesmo  cupons,  que  inclusive  baseado  nos               

resultados  da  pesquisa  aqui  feito,  é  possível  observar  como  funcionam  bem  para              

esse  público,  métodos  para  pessoas  que  compraram  há  algum  tempo  e  não              

retornaram,  com  uma  comunicação  personalizada.  E  também  como  forma  de  atrair             

novos  clientes  além  de  reter  os  que  já  estão  na  nossa  base,  um  conceito  que  está                  

em  alta  e,  segundo  a  Nielsen,  o  cashback  é  o  mecanismo  de  fidelidade  mais                

valorizado  pelos  brasileiros  no  momento,  então  utilizar  desta  ferramenta  traria  ao             

consumidor  o  sentimento  de  que  estão  ganhando  algo  em  troca  da  compra,  por               

isso,  é  importante  mostrar  que  o  cashback  é  uma  recompensa  para  os             

consumidores  do  Gastrobar  em  questão,  e  com  isso,  o  fato  de  oferecer  este  tipo  de                 

vantagem  ao  público  faz  com  que  ele  seja  fiel  à  marca,  pois  sabe  que  o  valor                  

investido   voltará   para   ele.   
Figura   31    -   Interesse   de   Busca:   Programa   de   fidelidade   x   recompensa   

Fonte:   Google   trends   (2020)   
Busca  comparativa  no  trends  entre  “programa  de  fidelidade”  versus           

“recompensa”:   
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A  partir  desta  pesquisa  no  Google  Trends  é  possível  perceber  o  quanto  as  pessoas                

estão  mais  habituadas  e  tem  mais  interesse  por  recompensas  a  um  programa  de               

fidelidade.   

Ainda  pautado  nos  estudos,  entrevistas  e  informações  aqui  citadas,  entra            

mais  uma  técnica  de  recompensa  mas  que  tende  a  reduzir  os  custos  com               

marketing  além  de  fidelizar  os  clientes:Indicação  de  Amigos,  que  nada  mais  é  que               

um  cupom  de  desconto  e  cashback  que  o  cliente  recebe  ao  indicar  um  amigo  e                 

este  amigo  de  cadastrar.  O  racional  da  redução  de  custos  é  pautado  em  cima  da                 

redução  do  custo  de  aquisição  de  clientes,  encurtamento  da  jornada  de  compra,              

rápida  conversão,  clientes  tornam-se  vendedores,  atinge  o  público  alvo  e  assim             

diminui   os   custos   com   marketing.   

Foi  possível  identificar  também  nas  pesquisas  a  adaptação  de  alguns  itens             

no  cardápio  para  o  sistema  de  consumir  em  casa,  por  isso,  a  sugestão  de  incluir                 

“itens  grátis”  em  alguns  compras,  isso  impulsiona  o  conhecimento  e            

consequentemente  a  venda  dos  produtos  novos,  além  de  causar  uma  impressão            

de  “ganho”  no  cliente.  Essa  estratégia  foi  pensada  para  demonstração  de  novos              

produtos,  visto  que  hoje  é  muito  difícil  encontrar  a  opção  de  experimentar  algo               

pessoalmente.   

Além  de  impactar  na  identidade  de  marca,  a  embalagem  do  produto  também              

pode  ser  usada  como  uma  aliada  ferramenta  de  marketing,  pois  é  a  partir  dela  que                 

os  consumidores  vão  ter  o  primeiro  contato  com  sua  marca,  se  bem  utilizada  é  uma                 

oportunidade  de  induzir  os  consumidores  capturarem  o  momento  e  postarem  em             

suas  redes  sociais  além  de  que,  foi  percebido  neste  estudo  com  as  entrevistas  de                

que   investir   em   embalagens   ainda   é   percebido   como   relevante.   

Além  de  todos  estes  pontos,  a  estratégia  de  experiência  para  estar  bem              

amarrada  precisa  responder  a  todas  as  perguntas  dos  usuários,  então  oferecer             

informações  completas  em  várias  plataformas  como  cardápio,  blog,  redes  sociais,            

faz  com  que,  além  de  conter  o  possível  cliente,  seu  comércio  aufira  cada  vez  mais                 

relevância   no   meio   digital.   
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6.2  CONFIANÇA   

O  segredo  para  o  sucesso  de  uma  marca  é  a  criação  de  laços  entre                

empresa  e  consumidor,  onde  ambos  interagem  e  criam  uma  relação  de  afeto  e               

confiança.  Marcas  que  seguem  essa  filosofia  praticam  o  que  chamam  de             

“marketing   de   relacionamento”   (SOLOMON,   2016).   

Durante  a  pesquisa  qualitativa,  de  acordo  com  a  entrevistada  1,  criar             

vínculos  de  afeto  com  os  clientes  ajudou  a  fortalecer  o  relacionamento  e              

consequentemente  a  gerar  vendas  durante  esse  período  delicado  ocasionado  pelo            

coronavírus.   
As  pessoas  abraçaram  muito  o  bar,  teve  pessoas  que  consumiram            
no  bar  todas  as  semanas.  Elas  vinham,  me  pediam,  perguntavam            
como  a  gente  tava...então  a  gente  se  aproximou  muito  dos  nossos             
clientes   (ENTREVISTADA   1).   
  

Solomon  (2016)  ainda  completa  que  investir  em  estratégias  de          

relacionamento  é  ainda  mais  vital  durante  períodos  de  crise  econômica,  quando  as              

pessoas  tendem  a  procurar  conforto  e  apoio  de  pessoas  próximas.  E  um  dos               

melhores  canais  para  criar  relação  são  as  redes  sociais,  pois  grande  parte  dos               

conteúdos  publicados  nas  mídias  sociais  refletem  respostas  afetivas  e  emocionais,            

o  que  torna  essas  ferramentas  fontes  de  informações  de  valiosas  para  as              

empresas  avaliarem  o  que  os  consumidores  sentem  por  suas  marcas  (SOLOMON,             

2016).     

Logo,  a  primeira  etapa  para  uma  boa  estratégias  de  marketing  de             

relacionamento  é  justamente  a  otimização  dos  canais  de  atendimento  ao  cliente,             

incluindo  as  redes  sociais,  e  não  apenas  canais  de  pedido  direto,  como  telefone  e                

WhatsApp.  O  atendimento  ao  cliente  deve  se  tornar  um  diferencial,  de  forma  que               

os  clientes  se  sintam  especiais  pela  maneira  que  a  empresa  o  trata  (CASTRO  in                

Rock  Content  2020).  De  acordo  com  Kotler  (2000),  a  qualidade  do  atendimento  é               

um  fator  que  pode  determinar  o  sucesso  ou  fracasso  de  um  negócio.  Se  relação                

entre  funcionário  e  cliente  for  positiva,  a  empresa  será  bem  sucedida.  A  partir               

desse  contexto,  oferecer  treinamento  para  a  pessoa  ou  setor  responsável  por             

encantar  o  cliente  é  essencial  e  pode  ser  feito  sem  a  necessidade  de  investimento                
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financeiro.  O  SEBRAE  oferece  um  curso  gratuito  de  atendimento  ao  cliente  que              

pode   ser   feito   por   qualquer   pessoa   de   forma   online   (SEBRAE,   2020).   

As  redes  sociais  devem  servir  como  apoio  aos  canais  de  pedido  direto              

(Whatsapp,  telefone  e  plataformas  de  delivery),  com  intuito  de  criar  um  senso  de               

comunidade  onde  não  basta  apenas  estar  presente,  sendo  necessário  utilizá-las            

como  fonte  de  conteúdos  relevantes  para  o  público  alvo,  com  uma  produção  de               

imagens  criativas  e  reais  das  comidas  e  bebidas  do  estabelecimento,  onde  o              

objetivo  seja  criar  desejo,  engajar  e  incentivar  a  interação  do  público,  como  no               

exemplo   abaixo:   
Figura   32    -   Divulgação   de   Hambúrguer   

  
Fonte:   Instagram   do   estabelecimento   (@janelabar)   

  

Além  de  elaborar  imagens  bonitas  e   call-to-actions ,  também  é  importante            

utilizar  o  gatilho  da  prova  social  dentro  da  estratégia  de  confiança.  Sabe-se  que  o                

ser  humano  está  constantemente  em  busca  aceitação  e  pertencimento,  ou  seja,             

tentando  fazer  parte  de  causas  maiores  e  de  grupos  que  tenham  os  mesmos               

princípios  e  interesses  (MORAIS  in  Rock  Content,  2018)  e  a  prova  social  ajuda               

justamente  nesse  processo,  projetando  confiança  a  partir  do  feedback  de  outras             

pessoas   que   já   consumiram   o   serviço   ou   produto.   
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 Segundo  um  levantamento,  69%  das  pessoas  entrevistadas  relataram  ter            

confiado  em  uma  referência  pessoal  pelo  menos  uma  vez  no  decorrer  de  um  ano                

para  ajudar  a  escolher  um  restaurante.  Logo,  o  marketing  “boca  a  boca”  merece               

muita  atenção,  tendendo  a  ser  mais  confiável  do  que  outros  canais  de  marketing               

(SOLOMON,  2016).  A  partir  dessas  informações,  é  interessante  que  os  gastrobares             

estabeleçam  parcerias  com  alguns  líderes  de  opinião,  também  conhecidos  como            

Influenciadores,  que  são  pessoas  que  já  possuem  seu  próprio  público  devido  a              

autoridade  em  determinado  assunto  que  seja  de  interesse  dessas  pessoas  e             

normalmente  são  capazes  de  influenciar  atitudes  e  comportamentos  alheios           

(SOLOMON,  2016).  Um  bom  exemplo  de  formadora  de  opinião  relacionada  ao             

setor  de  bares  e  restaurantes  em  Curitiba  é  o  @CuritibaFood,  que  trata-se  de  uma                

conta  do  instagram  que  existe  desde  2014,  com  o  objetivo  de  compartilhar              

experiências  gastronômicas  em  Curitiba,  incluindo  valores,  fotos  e  principalmente  a            

opinião  e  feedback  da  responsável  pela  conta,  sobre  cada  prato,  drink  e              

estabelecimento.   
Figura   33    -   Conta   no   instagram   1   

  
Fonte:   Instagram,   2020   (@curitibafood).   
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Figura   34    -   Conta   no   instagram   2 

  
Fonte:   Instagram,   2020   (@curitibafood).   

  
Por  fim,  é  importante  que  os  gastrobares  estejam  atentos  às  opiniões  em              

canais  de  avaliação,  um  exemplo  claro  para  isso  seriam  as  próprias  plataformas  de               

delivery,  que  oferecem  um  sistema  de  avaliação  do  estabelecimento,  onde  o             

consumidor  pode  avaliar  o  pedido  considerando  sabor,  tempo  de  entrega,            

ingredientes  e  embalagem,  informações  essas,  que  ficam  na  página  do  restaurante             

dentro  dessas  plataformas,  visíveis  para  outros  usuário.  Inclusive,  durante  a            

pesquisa  quantitativa  essa  forma  de  avaliar  se  destacou  como  sendo  principal  fonte              

de  informação  que  antecede  um  pedido  nos  canais  de  delivery.  Por  esse  motivo,               

complementar  os  conteúdos  das  redes  sociais  divulgando  feedbacks  e           

experiências  positivas  de  consumidores  também  é  uma  boa  forma  de  integrar  as              

estratégias   .   

Esses  fatores  demonstram  a  relevância  no  alinhamento  de  todas  as            

recomendações  citadas  nessa  pesquisa  até  o  momento.  Logo,  é  possível  constatar             

a  importância  de  gastrobares  investirem  em  estratégias  que  resultem  em  uma             

  



80   
  

  

relação  de  confiança  e  credibilidade  entre  empresa  e  consumidor.  Compreender            

esses   fatores   é   essencial   para   transformar   clientes   em   defensores   de   uma   marca.     

6.3 INOVAÇÃO   

O  Manual  de  Oslo  (2005)  define  inovação  como  a  implementação  de  uma              

nova  ideia  que  deu  certo,  transformando  isso  em  algo  concreto  e  afirma  que  existe                

quatro   tipos   de   inovação.   
O  Manual  define  quatro  tipos  de  inovações  que  encerram  um            

amplo  conjunto  de  mudanças  nas  atividades  das  empresas:          

inovações  de  produto,  inovações  de  processo,  inovações         

organizacionais  e  inovações  de  marketing.  (MANUAL  DE  OSLO,          

2005.   P.   23).   

  

Sabendo  disso,  pensar  em  inovação  de  forma  estratégica  nas  organizações            

é  necessário  e  Kotler  (2017)  cita  que  o  fluxo  da  inovação  também  mudou,  assim                

como  a  jornada  de  consumo,  e  criou  um  aspecto  horizontalizado  onde  é  necessário               

identificar  as  necessidades  dos  consumidores  e  a  partir  disso,  definir  novos             

caminhos.  Em  um  ambiente  pandêmico,  onde  as  medidas  de  segurança  exigem             

uma  diminuição  do  contato,  pensar  em  novas  formas  de  pagamento  que  eliminem              

o  contato  com  cédulas,  maquininhas  de  cartão  e  qualquer  outro  dispositivo  que              

precise   de   manipulação   humana,   ficou   ainda   mais   importante.     

Por  isso,  a  adoção  dessas  novas  formas  merece  uma  atenção  especial  para              

as  organizações  e  o  Pix  é  uma  solução,  unindo  inovação  e  alternativa  viável  de                

pagamento.   O   Banco   Central   define   o   Pix   como:     
Pix  é  o  pagamento  instantâneo  brasileiro.  O  meio  de  pagamento  criado  pelo              
Banco  Central  (BC)  em  que  os  recursos  são  transferidos  entre  contas  em              
poucos  segundos,  a  qualquer  hora  ou  dia.  É  prático,  rápido  e  seguro.  O  Pix                
pode  ser  realizado  a  partir  de  uma  conta  corrente,  conta  poupança  ou  conta               
de   pagamento   pré-paga.   

A  adoção  do  Pix  como  forma  de  pagamento,  colocará  os  gastrobares  em              

uma  posição  de  antecipação  e  inovação  nas  formas  de  pagamentos,  reduzindo             

taxas  pagas  pelos  consumidores  e  criando  uma  imagem  de  confiança,  segurança  e              

modernidade   para   as   operações.   
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Outra  forma  de  pagamento  que  é  vista  pelo  mercado  como  uma  solução              

promissora  para  pagamentos  -  e  que  também  foi  citada  como  forma  preferida  de               

pagamento  antecipado  por  16  respondentes  da  pesquisa  qualitativa  desse           

trabalho-  o  PicPay  tem  ganhado  espaço  de  destaque.  Segundo  Alves  (2020)  o              

aplicativo  chegou  a  marca  de  20  milhões  de  clientes  e  em  depoimento  para  a                

Reuters  o  presidente  do  PicPay,  Gueitiro  Genso,  cita  que  “O  isolamento  social              

acelerou  tendência  de  digitalização”,  mostrando  mais  uma  vez  que  é  necessário             

olhar  para  essa  novas  tecnologias  e  adotá  las  no  processo  de  compra  e  venda  dos                 

produtos.   

7. MANUAL   DE   BOAS   PRÁTICAS   

Após  as  análises  e  identificação  de  oportunidades,  um  manual  de  boas             

práticas  para  aplicação  de  Low  Touch  Economy  em  gastrobares  foi  desenvolvido  e              

está  disponível  através  do  link   https://bit.ly/manual-lte-gastrobares  e  também  na           

seção   de   anexos   deste   trabalho.     

8. SISTEMAS   DE   CONTROLE     

Além  das  recomendações,  é  preciso  medir  a  efetividade  das  mesmas,  por             

isso,  para  mensurar  o  desempenho  do  sucesso  de  cada  recomendação  é  preciso              

utilizar  do  KPI,  uma  métrica  que  auxiliará  nesta  medição.  Será  nesta  medição  que               

as  empresas  saberão  a  efetividade  das  recomendações  pautado  em  resultados,  e             

assim  saber  o  que  está  ou  não  está  funcionando  para  o  seu  negócio  de  fato,  que                  

segundo   a   Rock   Content,   é   a   melhor   maneira   de   analisar   os   resultados.   

De  acordo  com  a  Content  Trends  (2017)  empresas  que  medem  e             

acompanham  suas  estratégias  em  78,1%  dos  casos  se  consideram           

bem-sucedidos.  Por  outro  lado,  as  empresas  que  não  fazem  essa  medição  tem  a               

porcentagem   em   queda,   para   25,2%.   

São  muitos  os  indicadores  (KPIs)  que  podem  ser  utilizados  nesta  medição,  o              

mais  importante  é  selecionar  e  entender  qual  ou  quais  são  os  indicadores  serão               

mais   efetivos   de   acordo   com   a   estratégia.   
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Todas  as  estratégias  citadas  acima  serão  medidas  por  meio  de  KPIs  de              

acordo  com  seu  objetivo,  eles  irão  medir  a  performance  de  cada  um  dos               

propósitos.   

Na  recomendação  para  Experiência  de  Consumo  se  faz  necessário           

acompanhar  o  KPI  de  de  compra  ou  conversão,  por  exemplo:  com  cupons  é               

possível  identificar  a  efetividade  da  estratégia  acompanhando  a  venda  dos            

mesmos  e  fazendo  ainda,  quebra  por  plataformas,  para  futuramente  realizar  um             

trabalho   mais   personalizado   por   meio   de   segmentações.   

Em  paralelo  ao  acompanhamento  das  conversões,  nesta  recomendação          

também  é  necessário  o  monitoramento  da  retenção  dos  clientes,  pois  o  intuito  será               

atrair  o  cliente  (conversão)  mas  também  conquistar  e  mantê-lo  fiel  à  marca,  com  o                

tempo  de  resposta  é  possível  entender  o  interesse  na  oferta,  taxa  de  conversão               

para  entender  a  resposta  do  público  ao  que  está  sendo  ofertado  e  taxa  de  perda  do                  

funil   para   medir   lealdade   e   tomar   ações.   

Já  em  Ação  entende-se  necessário  o  acompanhamento  do  KPI  alcance,  que             

é  onde  será  possível  medir  branding  e  reconhecimento,  pois  assim  se             

acompanhará  a  lembrança  de  marca  que  estará  sendo  criada  no  usuário  sobre  o               

gastrobar   ou   produtos   específicos   do   mesmo.   

Será  necessário  também,  realizar  NPS  ( Net  Promoter  Score )  para  avaliar  o             

índice  de  satisfação  dos  consumidores  e  consequentemente  identificar  possíveis           

problemas  nos  Gastrobares  e  em  paralelo  aperfeiçoar  o  índice  de  clientes  que              

voltam   a   realizar   novas   compras.   

E  por  fim,  em  Inovação  a  efetividade  será  medida  através  do  número  de               

pedidos  vindos  das  plataformas,  ou  seja,  mais  uma  vez  medição  por  conversão,              

mas  dessa  vez  junto  às  ferramentas  do  Pix  e  Picpay,  ou  seja,  é  preciso  analisar                 

quantos  por  cento  do  fluxo  de  visitações  nessas  plataformas  se  convertem  em              

vendas.   

Todos  os  monitoramentos  possuem  medidas  periódicas.  Com  exceção  do           

NPS  que  deve  ser  feito  de  3  em  3  meses,  pelo  menos  no  início  da  implementação                  

das  demais  seria  ideal  ter  este  acompanhamento  de  perto  na  rotina.  Quando  os               

resultados  estiverem  mais  estabilizados,  passar  a  monitorar  no  detalhe  uma  vez             
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por  semana  e  realizar  as  otimizações  necessárias  em  paralelo,  entendendo  o             

tempo   de   resposta   de   cada   ação.   

9. CONSIDERAÇÕES   FINAIS   

O  isolamento  social  trouxe  uma  nova  realidade  para  as  pessoas  em  todas              

as  esferas,  entender  como  as  relações  de  consumo  são  atingidas  por  essas              

alterações,  além  de  ser  de  suma  importância  para  o  marketing,  podem  contribuir              

para   reduzir   impactos   e   favorecer   o   crescimento   de   algumas   empresas.   

Com  esse  objetivo,  o  presente  estudo  desde  o  início  teve  como  objetivo              

avaliar  e  entender  as  percepções  desses  grupos  a  fim  de  encontrar  oportunidades              

que  facilitam  a  adaptação  e  diminuem  os  impactos  negativos  de  um  momento  tão               

adverso.   

Desde  o  início  algumas  limitações  causadas  pelo  momento  adverso           

estudado,  precisaram  ser  superadas  e  a  utilização  de  novas  formas  de             

comunicação  possibilitaram  a  continuidade  do  estudo.  Entrevistas  realizadas  por           

aplicativos  de  comunicação  e  a  impossibilidade  de  visitar  os  locais  para             

complementar  as  análises  são  um  ótimo  exemplo  de  limitações  desse  estudo,  que              

não  estavam  previstas  mas  que  com  a  utilização  de  novas  tecnologias,  foram              

barreiras   vencidas.   

Desde  o  início,  ouvir  os  usuários  para  identificar  as  percepções  e  alterações              

no  hábito  de  consumo  era  um  objetivo,  e  a  realização  da  pesquisa  através  de                

questionário  pelo  Qualtrics  possibilitou  diversas  descobertas.  Neste  estudo          

conseguimos  constatar  que,  assim  como  Cobra  (1997)  já  afirmava,  os  estímulos  e              

incentivos  têm  resultados  diferentes  quando  aplicado  a  pessoas  ou  situações            

diferentes.     

Foi  possível  identificar  que  nesse  período  pandêmico  as  pessoas  estão  mais             

atentas  aos  relatos  de  outras  pessoas,  que  a  garantia  de  segurança  e  bem  estar  é                 

uma  preocupação  que  interfere  no  momento  de  decisão  e  que,  mesmo  com  o               

distanciamento  social,  os  consumidores  estão  cada  vez  mais  próximos  das           

empresas   que   consomem.   
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Por  fim,  com  os  dados  coletados  e  informações  concentradas,  o  presente             

estudo  se  desdobrou  em  um  “Manual  de  Boas  Práticas  de  Low  Touch  Economy               

para  Gastrobares”  que  teve  o  objetivo  de  facilitar  a  implementação  de  pequenas              

recomendações  que  possam  auxiliar  na  melhora  do  desempenho  e  relacionamento            

de   gastrobares   que   adotem   esse   manual.     
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11.2   Entrevista   Qualitativa   

Áudios   e   transcrições   disponíveis   através   deste   QR   Code.   
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11.3   Entrevista   Quantitativa   

Questionário   disponível   através   do   QR   CODE   

  

  

12. GLOSSÁRIO   

Delivery  –  Sistema  de  entrega  em  domicílio;  ação  de  entregar,  de  levar  compras               

até   ao   endereço   indicado   por   quem   as   comprou.     

Gamificação  -   Uso  de  técnicas  de  design  de  jogos  que  utilizam  mecânicas  de                

jogos  e  pensamentos  orientados  a  jogos  para  enriquecer  contextos  diversos            

normalmente   não   relacionados   a   jogos.   

Internet  –  rede  de  computadores  dispersos  por  todo  o  planeta  que  trocam  dados  e                

mensagens  utilizando  um  protocolo  comum,  unindo  usuários  particulares,          

entidades  de  pesquisa,  órgãos  culturais,  institutos  militares,  bibliotecas  e  empresas            

de   toda   envergadura.     

Take   Away    –   levar   embora   

Pandemia  –   A  definição  de  pandemia  para  a  OMS  corresponde  à  propagação  de               

uma   nova   doença   em   escala   mundial.   

Low  Touch  Economy-   termo  utilizado  para  o  fluxo  de  capital  que  não  depende  de                

um   contato   direto   entre   clientes   e   vendedores.   

  

  

  


