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1. INTRODUÇÃO 

A Mr. Hoppy é uma rede de franquias que foi criada em 2015, pelos 

empresários José Araújo Neto e Vinicius Sampaio, que tem como aposta a venda de 

chopes artesanais e hambúrgueres baratos.  A ideia se iniciou com duas kombis que 

percorriam todo o Brasil vendendo chopes em eventos de food truck, então depois de 

um tempo surgiu à ideia de criar um local fixo em Curitiba para vender seus produtos.  

Então com o tempo a rede foi crescendo e hoje ela se localiza em 7 estados 

brasileiros, inclusive tem uma unidade localizada na cidade de santos, inaugurada no 

final do ano de 2019, que será utilizada como referência para a nossa pesquisa de 

mercado, e para ser tornar um franqueado da marca deve ser desembolsado um valor 

de R$145 mil, com uma taxa de licença de R$90 mil e o valor a ser pago ao proprietário 

da marca para usufruir, explorar e comercializar o produto é de R$ 5 mil por mês.  

Figura 1 - Foto da unidade localizada na cidade de santos. 

 
Fonte: Diário do Litoral 

Segundo dados do Instituto de Gastronomia o consumo de hambúrgueres no 

Brasil teve um crescimento 575%, usando como base avaliativa o período entre 1994 

e 2014, e esse crescimento não é por acaso, o número de fast-food, hamburguerias 

gourmet e restaurantes especializado no prato teve um aumento de 30% entre os anos 

de 2014 e 2017, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising que contribui 

com o desenvolvimento de franquias no país.  
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Com isso podemos ver que a empresa Mr. Hoppy está inserida em um 

mercado bastante competitivo que não para de crescer no Brasil, onde algumas redes 

como o Burguer King e o Mc Donalds que já tem anos atuando no mercado de 

hambúrgueres, e que agora estão tendo que se adaptar a nova moda do mercado que 

é o hambúrguer gourmet, e uma das formas de a Mr. Hoppy continuar forte nesse 

mercado é apresentar um hambúrguer artesanal de qualidade e procurar sempre 

inovar, para não ficar atrás dos concorrentes, e continuar crescendo.  

O Hambúrguer surgiu nos Estados Unidos, por volta do século 19, nesse 

período teve uma grande popularidade na cidade de Nova York. A uma especulação 

até os dias de hoje que história tenha começado basicamente quando um fazendeiro 

americano teria colocado um bife à moda de Hamburgo, que é uma receita alemã que 

consiste em um bolo de carne, entre duas fatias de pão, criando assim o hambúrguer 

como conhecemos hoje. E no ano de 1921 houve a fundação da lanchonete White 

Castle, no estado do Kansas, que iniciou a popularização do prato. Com o tempo o 

hambúrguer foi sendo inovado, hoje existe uma variedade de diferentes tipos de 

hambúrguer no mercado.  

A empresa teve como ideia para bater de frente com algumas hamburguerias, 

oferecer um hambúrguer artesanal de qualidade, por um preço baixo para o 

consumidor, demostrando assim para os seus concorrentes que um hambúrguer 

artesanal não precisa ser caro. 

Figura 2 - Foto de alguns dos hambúrgueres vendidos na Mr. Hoppy 

 
 Fonte: site www.abcdoabc.com.br 
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Atualmente o cardápio da rede apresenta seis opções diferentes de 

hambúrguer Artesanal, com preços que variam de R$10 a R$15 reais, e ainda tem 

como opção de escolha você trocar o hambúrguer de carne pelo hambúrguer vegano, 

e todo o hambúrguer pode virar duplo com acréscimo de R$8 reais. 

Figura 3 - Cardápio Mr. Hoppy 

 
Fonte: Site da empresa. 

 

Hoje em dia alguns clientes estão relatando que o hambúrguer da empresa não 

está tendo a qualidade que possuía e era de costume quando tudo começou, deixando 

assim de certa forma alguns consumidores insatisfeitos com o produto, fazendo com 

que a empresa perca um pouco a sua credibilidade e tendo a possibilidade também 

de perder alguns clientes para concorrência. 
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2. 4 PS MR. HOPPY 

 

2.1. Produto 

A hamburgueria possui cardápio razoável, contendo sete tipos de hambúrgueres 

e cinco tipos de porções: 

 

Hambúrgueres:  

1. Cheddar Cheese Burger: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), maionese e 

cheddar derretido; 

2. Classic Salad Burguer: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), maionese, 

rúcula, cebola roxa, tomate e queijo mozzarella; 

3. Hoppy Melt: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), maionese, cheddar derretido 

coberto por cubos de bacon crocante; 

4. Barbie Kill: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), maionese, queijo mozzarella, 

molho barbecue secreto coberto com cebola crispy; 

5. Blue Moon: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), creme de gorgonzola coberto 

com cebola crispy; 

6. Crocodilo Dundee: Pão australiano, hambúrguer (carne ou vegano), 

maionese, mozzarella, creme de queijo com hortelã e lascas de parmesão 

crocante; 

7. Bacon Paradise: Pão, hambúrguer (carne ou vegano), maionese, creme de 

bacon coberto por cubos de bacon crocante. 

 

2.2. Porções 

1. French Fries: Porção de batatas fritas palito; 

2. Crazy Fries: Fritas com cheddar e bacon;  

3. The Lord Of The Onion Rings: Anéis de cebola com molho barbecue; 

4. Gorgo Fries: Fritas com queijo gorgonzola; 

5. Mini Churros Dona Florinda de Doce de Leite. 

 

Todos os lanches também são oferecidos em formato de Combo, fazendo a junção 

do Hambúrguer + Porção que desejar (Batata, Onion Rings) + Chope. 
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Para cada dia da semana, tem um combo promocional: Hambúrguer + um copo de 

chope. Que é um diferencial competitivo importante, pois oferecemos uma 

combinação perfeita para muitos consumidores de Hambúrguer.  

 

Chopes  

Combos de Chope: 

Combo de Chope 1: 2 Growlers (1L cada) de Chope Pilsen 

Combo de Chope 2: 1 Growlers (1L) Pilsen + 1 Growlers (1L de IPA) 

Combo de Chope 3: 2 Growlers (1L cada) de Chope IPA 

Os Chopes também são vendidos separadamente. 

 

Bebidas 

Água com e sem gás 

Refrigerante lata (350 ml) 

Suco Sufresh lata (350 ml) 

H2OH Limão 

H2OH Limoneto 

Água Tônica Antártica (350ml) 

Schweppes Citrus (350ml) 

Chá Ice Tea Leão de Pêssego 

Chá Ice Tea Leão de Limão 

Red Bull Lata (250ml) 

 

2.3. Promoção 

As mídias sociais são essenciais para dar uma maior visibilidade ao negócio, 

prospecção de novos consumidores, aumento da satisfação do cliente etc. 

A Hamburgueria utiliza as redes sociais para divulgar os produtos, fazer 

enquetes, postar vídeos referentes às novidades da casa, a fim de interagir com os 

consumidores. 

 

Canais de Divulgação 

Site Oficial 

O layout do site é enxuto, contendo uma breve descrição da empresa, cardápio, 

localizações das unidades, contato, e em destaque, a aba “Seja um franqueado”, com 

informativos do investimento necessário para juntar-se ao grupo, faturamento médio, 

índice de lucro, média do faturamento e o tempo de retorno do investimento. O layout 

acaba despertando o desejo de quem tem um perfil de empreendedor. 
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Instagram 

 O Instagram é o canal mais utilizado pela empresa, com diversas postagens 

ilustrativas dos produtos, promoções e enquetes. As imagens geram uma conexão 

emocional mais impactantes comparadas a um texto. Essa mídia vem sendo essencial 

para empresas desse segmento, pois as pessoas estão sempre com seus 

smartphones na mão, acompanhando notícias, postagens, piadas (famosos memes), 

e a qualquer momento pode visualizar a postagem de um lanche,  

 

Facebook 

 Mesma finalidade que o Instagram, porém, houve uma queda na quantidade de 

usuários dessa mídia social. Fazendo com que a empresa focasse os investimentos 

com força total no Insta. 

 

Whats App 

 A empresa utiliza o app para o relacionamento com os clientes no atendimento 

Delivery, compartilhar os cardápios e as promoções disponíveis do dia. 

 

Google My Business  

  A ferramenta, criada pelo Google, tem como foco impulsionar as vendas locais 

por meio da aparição de informações sobre a empresa nas páginas de resultado e 

também no Google Maps. 

A maioria das pessoas utilizam o Google, para buscar algum local que 

necessita visitar. A empresa tem uma grande quantidade de consumidores que vem 

até o ponto de venda, por conta dessa divulgação, além das informações de telefone 

e endereço e uma área de perguntas e respostas, onde os consumidores tiram 

dúvidas e dão sugestões. 

 

2.4. Preço 

Com base em comentários dos consumidores, no próprio ambiente, e 

pesquisas realizadas nas redes sociais da empresa, a hamburgueria possui um preço 

bem atrativo nos lanches, com isso tem conseguido uma frequência bem acima da 

média das demais lanchonetes e hamburguerias da redondeza. 

A empresa optou por não trabalhar com garçons, com isso, consegue trazer 

preços baixos aos seus consumidores. O cliente faz o pedido no próprio caixa, efetua 
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o pagamento, pega a refeição e as bebidas e escolhe onde sentar. Não há cobrança 

de 5, e até 10% da gorjeta, que são cobrados em muitos bares e restaurantes. 

  

Preços dos Hambúrgueres: 

1. Cheddar Cheese Burger: R$ 8,00 

2. Classic Salad Burgue: R$ 10,00 

3. Hoppy Melt: R$ 12,00 

4. Barbie Kill: R$ 12,00 

5. Blue Moon: R$ 12,00 

6. Crocodilo Dundee: R$ 15,00 

7. Bacon Paradise: R$ 10,00 

Por R$8,00, todo Hambúrguer pode virar duplo. (Acréscimo de mais um hambúrguer 

artesanal) 

 

Preços das Porções: 

1. French Fries: R$ 8,00 

2. Crazy Fries: R$ 12,00 

3. The Lord Of The Onion Rings: R$ 10,00 

4. Gorgo Fries: R$ 12,00 

5. Mini Churros Dona Florinda de Doce de Leite: R$ 10,00 

 

Preços dos Chopes:  

1. Chope Pilsen (1 Litro): R$ 18,00 

2. Chope IPA (1 Litro): R$ 28,00 

 

Preços das Bebidas: 

1. Água com e sem gás: R$ 4,00 

2. Refrigerante lata (350 ml): R$ 5,00 

3. Suco Sufresh lata (350 ml): R$ 5,00 

4. H2OH Limão: R$ 5,00 

5. H2OH Limoneto: R$ 7,00 

6. Água Tônica Antártica (350ml): R$ 7,00 

7. Schweppes Citrus (350ml): R$ 7,00 

8. Chá Ice Tea Leão de Pêssego: R$ 7,00 
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9. Chá Ice Tea Leão de Limão: R$ 7,00 

10. Red Bull Lata (250ml): R$ 12,00 

 

 

Combos de Chope: 

1. 2 Growlers (1L cada) de Chope Pilsen: R$ 34,00 

2. 1 Growlers (1L) Pilsen + 1 Growlers (1L de IPA): R$ 43,00 

3. 2 Growlers (1L cada) de Chope IPA: R$ 53,00 

Combos de Burger/Porções/Chopes: 

1. Combo Cheddar 1:  

1 Cheddar Cheese Burger + 1 French Fries: R$ 13,00 

 

2. Combo Cheddar 2:  

1 Cheddar Cheese Burger+1 French Fries + Refri: R$ 13,00 

 

3. Combo 1:  

Qualquer Burger + French Fries + Crocodilo Dundee + Growler (1Lt) de 

Pilsen (Exceto Crocodilo Dundee): R$ 35,00 

 

4. Combo 2: 

Crocodilo Dundee + French Fries + Growler (1Lt) de Pilsen: R$ 38,00 

 

5. Combo 3: 

Qualquer Burger + French Fries + Growler (1Lt) de IPA (Exceto Crocodilo 

Dundee): R$ 40,00 

 

6. Combo 4: 

Crocodilo Dundee + French Fries + Growler (1Lt) de IPA: R$ 45,00 

 

7. Combo Boteco: 

1 French Fries + Crazy Fries ou Gorgo Fries + Onion Rings: R$ 28,00 

 

8. Combo Boteco Especial: 

1 French Fries + Crazy Fries ou Gorgo Fries + Onion Rings + Growler (1Lt) 

de Pilsen: R$ 45,00 
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9. Combo Ponta da Praia: 

1 French Fries + Crazy Fries ou Gorgo Fries + Onion Rings + Growler (1Lt) 

de IPA: R$ 49,00 

 

Preços dos Serviços: 

1. Entregas: Valor por entrega, em um raio de 6km –  R$ 5,00 

2.4. Praça 

O Mr Hoppy disponibiliza os seus produtos para os consumidores, através da 

loja física, localizada cidade de Santos, no bairro Ponta da Praia. A Hamburgueria 

tem um ambiente bastante informal, uma parte das mesas são substituídas por galões 

de ferro, dando um aspecto descontraído no ambiente, o próprio cliente vai até o 

balcão fazer o seu pedido e retirar, pois não possui garçom. 

 Uma localização interessante, pois o local fica bem próximo à Faculdade 

ESAMC, (cerca de três quarteirões). Grande parte dos clientes, são os alunos da 

faculdade, um fator que atrai o público é a combinação dá música no ambiente, 

Hambúrguer + Chope e um local descolado. 

A empresa possui o atendimento por Delivery, que é feito pelo WhatsApp. Os 

clientes têm a opção de retirar a encomenda no balcão ou receber em casa, desde 

que estejam em um raio de 6km. 
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3. CONCORRENTES 

A concorrência se da ao fator crucial de uma estruturação de uma empresa, o 

mercado é amplo e sabendo desse cenário, cada vez mais as empresas tem que se 

readequar as novas tendências de mercado, considerando todos os fatores, em um 

mercado competitivo, é preciso sempre entender como que o cliente está de fato 

agregando aquele local, isso em termos de pesquisas de satisfação e obtendo os 

devidos feedbacks para a elevação de serviços ofertados ao público. 

Nesta análise da concorrência, iremos avaliar as vertentes: Produto, Preço, 

Ponto de Venda, Promoção e além dos 4p´s anteriormente informados, teremos 

também como que os concorrentes se portam versus a Mr.Hoppy. 

Nesta primeira etapa, iremos analisar as qualificações dos 4p´s, o que são e 

para que servem essa analise mercadológica dos 4ps¿ 

O conceito do Mix de Marketing foi criado pelo professor Jerome McCarthy em 

seu livro “Basic Marketing”, lançado em 1960. O método ganhou propagação nos anos 

seguintes com Philip Kotler. Como o nome já diz, trata-se das definições de marketing 

fundamentais que uma empresa deve fazer para atingir determinado público-alvo, a 

partir do posicionamento escolhido. 

Figura 4 – Distribuição dos 4 Os + Imagem de referência 

 

Fonte: marketing365.com.br 

Produto - Aqui se trata de achar o produto certo. E um produto certo é aquele 

que atende às necessidades de seus clientes.  Para encontrar esse produto, pode-se 

realizar pesquisas para identificar as necessidades dos seus consumidores, para 

entender se o seu produto vai resolver essas dores e objeções. 

Preço - Definindo de forma simples, é quanto um cliente está disposto a pagar 

por um produto. O lado mais visível do preço que se estabelece, está na margem de 
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lucro e na demanda dos clientes. Mas ele também influencia em toda a sua estratégia 

de marketing. 

Praça - A praça refere-se à acessibilidade do seu produto aos consumidores. 

Para tomar decisões sobre o lugar, deve-se entender onde os clientes e possíveis 

clientes compram o tipo de produto. A distribuição é um fator importante a se 

considerar. Pode-se decidir oferecer os produtos em locais próximos para minimizar 

os custos de transporte, ou consultar a logística para enviar ao exterior. 

Promoção - A promoção é apenas mais um ponto a ser trabalhado em todo o 

marketing. E também de como vai promover o produto. É necessário procurar as 

melhores estratégias para promover os produtos para conscientizar os clientes e 

possíveis clientes para criar apaixonados pela respectiva marca. 

 

3.1. 1º concorrente – Original C.O 

A unidade inaugurada em Santos - SP, no Bairro do Gonzaga, entrou em 

operação no final de 2015 com proposta de trazer para a cidade o que há de melhor 

no segmento de Burgers, Carnes nobres e diversas releituras de entradas e 

sobremesas, sempre com o o conceito Norte-americano que está presente desde a 

temática da casa ao menu e, também, no conceito "Homemade": a casa produz seus 

pães, molhos processa os burgers entre outras criações.  

A Original Co. especializada em releituras Norte-americanas, se recria 

constantemente, aprimorando receitas, desenvolvendo produtos, sem desconsiderar 

a originalidade presente em cada prato. Aqui tudo é original! A arquitetura, por 

exemplo, foi desenvolvida com diversos materiais de reuso e a casa onde estamos 

localizados foi completamente restaurada para transmitir aos clientes uma experiência 

única, com inspirações vintage e ambiente rústico. 

Considerando a história, podemos entender que a Original CO, traz um ar um 

pouco mais rústico, considerando seu ambiente interno e externo, propagando uma 

experiência de que absolutamente tudo ali, foi construído a “mão”, e isso acaba 

gerando uma confiabilidade de valor aos consumidores frequentes do local. 

Em termos de feedbacks, temos como uma boa avaliação através do Trip 

Advisor, um aplicativo / site, que propõe a todos os consumidores colocarem seus 

feedbacks sobre o local, check in com fotos e avaliações nos quesitos de 

recomendações desde a comida até o ambiente. Abaixo, podemos visualizar uma 

dessas classificações: 
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Figura 5 – Avaliação via Trip Advisor 

 

Fonte: Trip Advisor 

Além disso, todo restaurante com uma classificação alta e boas 

recomendações no contexto geral, recebe o selo de Excelência, este selo é 

considerado um marco importantíssimo na culinária, pois está muito pareado com o 

Guia Michelin, ainda não em uma classificação internacional, mas de extrema 

importância para que o local se destaque e ganhe até mesmo uma placa do Trip 

Advisor indicando que aquele local, oferta o melhor do conteúdo distribuído. 

Fazendo esta pequena introdução ao ORIGINAL, avaliaremos os pontos dos 

4p´s a seguir. 

Produto – Todos os produtos ofertados pela Original, tem por objetivo alcançar 

a categoria de cardápios sofisticados, isso em termos de hamburguer e pequenas 

porções. Toda a produção conforme na introdução da história da Original, é realizada 

dentro de casa, ou seja, os pães, a maionese, doces, molhos e a carne, tem sua 

produção própria, isso já tem um destaque de identidade compactuada com a marca 

Original, tanto que na apresentação de alguns hambúrgueres, é estampado o logo da 

hamburgueria, dando a experiência ao cliente de que ele realmente é bem-vindo ao 

Original. 
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Figura 6 – Pão com o logo Estampado “Original”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Via Facebook Original C.O 

Preço – Em média um hamburguer com praticamente todos os ingredientes 

disponíveis no restaurante, custa cerca de R$ 34,00, mas também temos os de 

entrada que custam R$21,00 acompanham cerca de 90 gramas de hamburguer, 

american cheese, cebola e ketchup, no pão de brioche.  Com o procedimento da 

quarentena, começaram a vender os Kits com os próprios pães, molhos que vendem 

na casa, ao valor de R$95,00 que acompanha 4 hamburgueres + 4 Pães + 4 Queijos 

+ 4 Molhos. 

Figura 7 – Kit 1 com os respectivos ingredientes 

 
Fonte: ifood / Original C.O 

Praça – A Original C.O possui seu espaço físico para a apresentação dos 

produtos, ou seja, os clientes podem ir até o local e desfrutarem da comida, além 
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disso, sempre estiveram presentes pelo Ifood realizando assim uma opção de 

pedidos. Via Facebook, os mesmos também divulgam promoções para reter o público 

para mais um canal digital. 

Figura 8 – Post divulgado para mostrar os meios de delivery 

 

Fonte: Facebook publicação da página. 

Promoção – A empresa está criando diversas maneiras de divulgar seus 

produtos, através das redes sociais, uma dessas maneiras está na criação de memes, 

para reter o público jovem. 

Figura 9 – Publicação descontraída da página 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Publicação 
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3.2. 2º concorrente – 7 Kings 

Já no segundo concorrente direto, temos o 7 kings como modelo com uma 

estratégia um pouco mais afundo no que se diz a respeito de divulgação e qualidade 

ofertada dos respectivos produtos. 

A empresa, já vem com um conceito um pouco mais digital, a unidade abriu 

suas portas em 2017 com o objetivo de levar o melhor hamburguer para a cidade de 

Santos, até então nessa época, a caracterização de hamburgueres gourmet, ou seja, 

feitos com cupim e carnes de primeira, o que originou o termo artesanal, estava 

ganhando característica na baixada santista.  

Um dos principais marcos históricos, foi quando um dos hamburgueres da loja, 

apareceu em um canal do Youtube que na época possuía 300 mil inscritos, isso fez 

com que a demanda e a vontade de experimentar o hamburguer dos reis, fosse em 

uma vertente crescente que alcançasse ainda mais um público faminto por esses tipos 

de hamburgueres. 

Em  2018, cerca de 4 meses depois da inauguração da hamburgueria, a 

empresa teve outro marco importante, os donos da loja, participaram de um concurso 

no programa Mais Você, transmitido pela Globo e apresentado por Ana Maria Braga, 

vencendo então a competição, a loja ficou conhecida por ter qualidade e uma 

referência por ter tido uma aparição antes jamais vista em comparação com as demais 

lojas que já tinham sua produção de hamburgueres. 

Em se tratando de uma análise através dos 4p’s vamos aos fatores que pré-

determinam que essa hamburgueria seja uma vertente forte no mercado para a Mr. 

Hoppy. 

Produtos: Conforme retratado na introdução da loja, um dos principais fatores 

para que os produtos sejam de extrema qualidade, são as predeterminações que são 

colocadas no cardápio da loja, para que você tenha a melhor decisão de compra, 

principalmente tratando-se de escolher o ponto da carne. 
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Figura 10 – Foto do cardápio com as devidas informações. 

 

Fonte: guiadohamburguer, 2019. 

Um dos diferenciais dos produtos ofertados pela hamburgueria, trata-se de um 

conjunto de combinações com o pão de cará, e tratando-se de preferências, os 

Santistas tem uma paixão por este tipo de pão. 

Preço – Já por ter um nome classificado como hamburgueria de qualidade, os 

preços são ligeiramente elevados, comparados com Mr.Hoppy e Original CO, a 

diferença pode ser notada em cerca de quase R$20 reais para o hamburguer mais 

completo do local. 

O hamburguer Rei Carlos Magno, vendido ao preço de R$55,07, acompanha 

180 gramas de hamburguer + camembert empanado + candy bacon + pão de cara e 

maionese verde da casa. Já o hamburguer mais simples, acompanha pão de cará + 

hamburguer de 90 gramas custando cerca de R$13,07. E em termos de preço médio, 

classificamos o hamburguer Ludwig II Da Baviera que custa cerca de R$36,07, que 

acompanha Pão de cará + 2 smash burger de 90 gramas + queijo cheddar + candy 

bacon + maionese de bacon e pimenta jalapeño. Cada adicional de cheddar, pode 

custar até R$6 e uma troca de um quejo prato por um cheddar custa pela metade do 

valor R$3 adicionais aos lanches. 
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Figura 11: Hamburguer Rei Carlos Magno 

 

Fonte: guiadohamburguer / Facebook 7 Kings 

 

 

Figura 12: Clientes degustando hambúrgueres no Seven Kings 

 

Fonte: guiadohamburguer / Facebook 7 Kings 

Praça – O Seven Kings, possui um local físico para distribuição e venda dos 

seus produtos e consequentemente possui também um delivery via Ifood e outras 

plataformas utilizadas online, como UberEats, Rappi etc. 
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Promoção – Seu foco potencial é através das redes sociais, visto que seu 

surgimento e aparição se deu por conta dos marcos históricos que foram registrados 

em momentos oportunos e que permanecem até hoje nas mídias. 

Figura 13 – Uma das combinações do hamburguer + o Rei de fundo. 

 

Fonte: Via Facebook (Página Seven Kings). 
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4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A pesquisa tem como principal objetivo redefinir o cardápio de hambúrgueres 

artesanais da empresa Mr. Hoppy Santos. Em nosso primeiro contato com a empresa, 

como profissionais de marketing, identificamos uma vulnerabilidade na linha de 

hambúrgueres, onde a empresa não estava focando na qualidade do mesmo e sim na 

quantidade que poderia ser vendida com os combos, levando em consideração 

também, que o foco de qualidade da empresa estava sendo voltado aos chopes de 

fabricação própria, enquanto os hambúrgueres entravam apenas como um 

complemento nos combos que forneciam em seu cardápio. 

Devido a este fato, a saída de chopes estava disparada comparado com a saída 

de hambúrgueres, e esses mesmos resultados disparados, nós pudemos identificar 

financeiramente também. Além destes dados financeiros, em uma breve pesquisa 

com alguns clientes presentes no local, identificamos que alguns clientes só optavam 

por comer hambúrguer pois o chope saia mais em conta do que o valor padrão. 

Em acordo com a empresa e com base nos dados iniciais colhidos e 

observados, desenvolvemos uma pesquisa de mercado quantitativa voltada aos 

consumidores rotineiros e pessoas que já consumiram no local. Essa pesquisa foi feita 

através do Google Forms, com perguntas diretamente ligadas a linha de 

hambúrgueres da empresa. Segue abaixo a foto da pesquisa criada:  

Figura 14 - Pesquisa criada através do Google Forms 

   



23 
 

No fim da pesquisa, teremos um posicionamento concreto do que os clientes 

acham da qualidade do hambúrguer atual, se eles se sentem satisfeitos ou não, e 

onde e como podemos iniciar pontualmente os processos de melhorias de acordo com 

os clientes. E assim sucessivamente, após toda pesquisa aplicada e praticada 

atualmente, colhermos resultados positivos e satisfatórios tanto para os clientes, 

quanto para a própria empresa. 

Com base em todas as informações primárias obtidas, foi de suma importância 

essa análise inicial e nos levaram a cumprir esse objetivo de forma organizada e 

assertiva, atingindo assim todos os objetivos propostos durante toda a pesquisa 

desenvolvida. Dentre eles estão: 

• A identificação de concorrentes próximos, o qual foi analisado e 

reestruturado em sua qualidade de produção, para nos diferenciarmos da 

concorrência. 

• A identificação e reajustes em preços mais justos em nosso cardápio, sem 

perder a qualidade essencial. 

• A verificação e inserimento de novos produtos no cardápio, e de como os 

clientes iriam reagir a essa nova linha de produtos. 

• A verificação dos aspectos negativos e positivos do processo de qualidade 

na linha de hambúrgueres. 

 

5. METODOLOGIA  

A escolha do tipo de pesquisa para ser usada em nosso trabalho foi a 

Quantitativa, porque ela possui características interessantes, que iria agregar bastante 

ao nosso trabalho e seriam bastante úteis e necessárias para forma que queríamos 

que fosse realizada a nossa pesquisa com os clientes da Mr.Hoppy. Ela tem como 

objetivo quantificar um problema e mostra a dimensão dele, além de usar perguntas 

fechadas com várias opções, onde não há abertura para diversas interpretações por 

parte do entrevistado, e a pesquisa tem como foco um resultado conciso e limitado. A 

metodologia Quantitativa é uma modalidade de pesquisa baseada na aplicação de 

questionários estruturados a um grupo de pessoas. Quando falamos que a aplicação 

é realizada com auxílio de questionários estruturados, quer dizer que as mesmas 

perguntas são feitas a todos os participantes do levantamento. Por último, quando 

utilizamos o termo “grupo de pessoas”, estamos no referindo ao universo da pesquisa. 
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É muito recomendado que a equipe de marketing esteja antenada para identificar a 

necessidade de aplicar esse tipo de instrumento. 

Nossa pesquisa quantitativa teve como base os dados numéricos, através de 

um questionário feito pelo Google Forms, com o real intuito de obter os dados com 

base no número de clientes que se propuseram a responder as questões pontuadas 

em melhorias no cardápio de hambúrgueres. Os dados são componentes 

importantíssimos dentro do processo de pesquisa, pois é através deles que 

conseguimos pontuar e ter um norte de qual direção tomar, para assim atingirmos o 

objetivo inicial da pesquisa aplicada. Eles servem para posicionar e organizar toda 

uma pesquisa de forma mais clara e interpretativa, tendo como principal objetivo, 

concluir a sua proposta inicial, para que todos os resultados sejam satisfatórios e a 

apuração dos dados seja o ponto focal de toda a pesquisa. 

O objetivo da pesquisa foi obter um feedback dos consumidores referente a 

qualidade dos hambúrgueres, visando identificar as experiências individuais e 

sugestões para implementarmos futuras melhorias. Além de identificar problemas nos 

processos da Hamburgueria. 

A coleta de dados foi realizada de duas maneiras: pelo questionário no Google 

Forms: com treze perguntas objetivas, relacionadas à qualidade, que foram 

respondidas facilmente pelos consumidores; por meio de entrevistas individuais, com 

base em nosso círculo de amigos, a fim de obter feedbacks e opiniões para aprofundar 

no tema. Realizamos com uma pequena amostra, para os entrevistados se sentirem 

à vontade. Com a aplicação eficiente dessa metodologia, foi possível realizar uma 

análise dos dados, proporcionando uma realidade assertiva para o trabalho. 

Como técnica de abordagem, utilizamos o método de preenchimento de 

questionários online e divulgação entre os canais de comunicação (redes sociais), 

principalmente envolvendo o público alvo mais próximo, que foram os alunos da 

ESAMC e consequentemente os morados de proximidade do local.  

Dentre os objetivos alcançados, usamos como parâmetro para intensificar a 

pesquisa: a coleta, a análise e a disseminação das informações. Primeiro pontuamos 

que o questionário deveria bater 50 respostas coletadas, para que tivéssemos uma 

certa amostra daquela região, misturando clientes e possíveis clientes ao MR. Hoppy. 

Segundamente, a análise realizada através dos gráficos obtidos, que será informado 

posteriormente ao final do trabalho e por último a disseminação das informações, onde 

entendemos certos posicionamentos dos clientes, suas satisfações com o local 
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analisado e também a qualidade dos produtos ofertados. Tivemos 51 clientes 

entrevistados, que se propuseram a responder o questionário. De acordo com o 

intervalo de confiança, e algumas análises durante o processo de pesquisa, contamos 

com uma margem de erro equivalente a 2,5%, totalizando uma eficácia positiva de 

97,5% da pesquisa aplicada. 
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6. ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Gráfico 1 – O que acha da nossa linha de hambúrgueres? 

 

Analisando o Gráfico 1, podemos identificar que grande parte das pessoas 

gostam das nossas linhas de hambúrgueres, isso se deve ao caso de a empresa 

apresentar um cardápio enxuto e com a opção de troca de carne bovina pela Vegana, 

mesmo assim expressaram que ainda o nosso cardápio precisa de alguns ajustes. 

Segundo os dados apresentados a maior parte dos clientes gostam da nossa linha de 

hambúrgueres 94,2%, e cerca de 3 pessoas que representam 5,8% consideram o 

nosso cardápio fraco e que precisa de uma melhoria. 

Gráfico 2 – Recomendaria os nossos hambúrgueres para os seus amigos e 

familiares? 

 

No caso do Gráfico 2, podemos perceber que grande parte das pessoas que 

representam 86,3% no gráfico, responderam à pesquisa dizendo que recomendaria 

os nossos hambúrgueres para amigos e familiares, isso quer dizer que teríamos uma 
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divulgação boca a boca, fazendo assim a nossa empresa ser mais reconhecida na 

região. Mesmo assim temos que melhorar em alguns pontos, já que 7 pessoas 

(13,7%) responderam que não recomendariam a nossa empresa. 

Gráfico 3 – Você voltaria a consumir nossos hambúrgueres? 

 

Podemos analisar através do Gráfico 3 que temos uma grande porcentagem 

de pessoas que voltariam a consumir os nossos hambúrgueres, o que demostra que 

podemos ter um consumidor que retorne ao nosso estabelecimento, mesmo com a 

porcentagem positiva de 92,2%,ainda temos alguns clientes que representam uma 

porcentagem de 7,8% insatisfeitos com o nossos hambúrgueres que produzimos , isso 

quer dizer que podemos melhorar nesse quesito, fazendo uma pesquisa mais 

aprofundada em relação aos nossos hambúrgueres. 

 

Gráfico 4 – Você prefere hambúrguer... 
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Com o Gráfico 4 identificamos que o consumidor possui preferências pela 

categoria de hamburgueres artesanais, ou seja, os que são produzidos em sua grande 

maioria pela carne patinho, acém, carnes moídas e até mesmo os cupins, dependendo 

da variação e do tipo de hamburguer ofertado dos acompanhamentos.  

Entende-se também que, as variações de comportamentos sociais para ter uma 

vida mais saudável, incentivou essa prática dos novos hamburgueres, fugindo dos 

padrões que são vendidos nos tradicionais fast food pelo mundo, como Mcdonalds e 

Burguer King. 

Na relação obtida, tivemos como porcentagem para o campo dos demais itens 

analisados: Industrializado – 3,9 % que correspondem a 2 respostas. Vegano – 7,8% 

que correspondem a 4 respostas e Frango – 3,9% que correspondem a 2 respostas 

respectivamente. 

 

Gráfico 5 – O preço que consta em nosso cardápio de hambúrgueres é justo, 

compatível com a entrega final do mesmo? 

 

No Gráfico 5, praticamente 2/3 dos feedbacks obtidos, se dão em relação ao 

resultado final do produto, isso inclui a qualidade ofertada, apresentação e sabor, que 

pontua para a análise do preço ofertado pela hamburgueria. 

Cerca de 45 respostas foram positivas que corresponderam 88,2% do total 

coletado dos feedbacks e apenas 6 respostas negativas, corresponderam 11,8%, isso 

significa que em maior parte, o resultado final obtido se deu pela apresentação 

positiva, ou seja, o produto foi de acordo com o que se esperava pelo preço praticado, 

para a categoria das 6 respostas negativas, seria necessário realizar uma abordagem 

um pouco mais profundo e analítica para entender o que não agradou no resultado. 
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Gráfico 6 – Gostaria que houvesse uma ampliação em nosso cardápio, contando 

mais variedade de lanches hambúrgueres e combos? 

 

De acordo com o Gráfico 6, a satisfação do que é ofertado no cardápio vai 

contra ao que é apresentado atualmente, poucas variedades e opções são uma das 

características desse posicionamento do cliente, onde na margem das respostas 

obtivemos um feedback: 84,3% – 43 respostas de que deve- se ter uma variedade no 

cardápio e os já satisfeitos correspondem a 8 respostas, 15,7% do total coletado. Isso 

significa que, apesar dos combos serem acessíveis para os clientes, existe uma 

necessidade de incrementar para agregar até mesmo outros gostos de terceiros, de 

suma importância em uma análise mercadológica. 

 

Gráfico 7 - Gostaria que houvesse promoções em nossa linha de hambúrgueres 
assim como já temos na linha de chopes, na compra de um hambúrguer, por mais 

R$10 reais ganhe outro pela metade do preço? 
 

 



30 
 

De acordo com a análise do Gráfico 7, 90,2% das respostas das respostas dos 

consumidores, acham válidas essas promoções, e é um ponto importante que 

necessita atenção da empresa, pois no momento a hamburgueria tem somente dois 

tipos de promoções, relacionada aos hambúrgueres: “Pague mais R$ 8,00, e 

transforme seu lanche em Duplo” e  “Hambúrguer + copo de Chope”. 

A ideia da promoção em questionamento, é oferecer vantagens extras aos 

consumidores. De modo geral, são destinadas a incrementar o volume consumido 

e/ou melhorar a experiência de uso ao oferecer, por exemplo: Um casal com dois 

filhos, a princípio seriam quatro hambúrgueres, ao realizar o pedido os consumidores 

estariam pagando apenas três. 

Uma ideia muito simples que várias hamburguerias e restaurantes já utilizam e 

fazem sucesso. Para o Mr. Hoppy seguir o mesmo caminho, bastar criar a promoção 

com o objetivo de cativar os seus clientes e obter um aumento nas vendas. Assim, 

podemos concluir que investir nesse tipo de técnica, resultará na fidelização de 

clientes e acaba ajudando a sua estratégia de atração de novos clientes. 

Gráfico 8 - O que acha da qualidade das carnes utilizada em nossos 
hambúrgueres? 

 

Com base no Gráfico 8, a maior parte dos consumidores entrevistados, 

consideram que a Hamburgueria possui um preço acessível. No local, captamos 

diversos comentários do tipo: “barato né”, “tem um ótimo custo benefício”. De acordo 

com o gráfico as opiniões dos consumidores ficaram divididas, e 51% dos 

entrevistados acham que nossos hambúrgueres devem melhorar no aspecto da 

qualidade. 
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Levando em consideração a pesquisa e os comentários obtidos, a empresa 

poderia estar aperfeiçoando a qualidade, e aumentando o preço de seus 

hambúrgueres, que os clientes não iriam ver a mudanças de forma negativa, dessa 

forma o Mr.Hoppy, poderá atingir melhores resultados em pesquisas futuras, e um 

maior número de clientes satisfeitos e fidelizados. 

 

Gráfico 9 - O tempo de espera pelo nosso combo chope + hambúrguer é 
satisfatório? 

 

De acordo com o Gráfico 9, 84,3% dos consumidores, consideram o tempo de 

espera, satisfatório. Muitos consumidores prezam pelo melhor atendimento, outros 

preferem o preço baixo, mas ao lidar com o público, é essencial ter qualidade em todos 

os aspectos. 

O consumidor acredita que ele deve receber um tratamento especial, na qual 

tenha atendimento fácil e rápido. Caso não seja possível cumprir estas metas e falhar 

com o desejo e expectativa dos clientes é possível que eles troquem nossos produtos, 

e procure a concorrência. Para isso não acontecer, a empresa deve melhorar suas 

operações, para chegar aos 100%, ou um número próximo.Como opção é natural que 

procurem por outra hamburgueria, na qual tenha um melhor atendimento, e que 

deixam seus clientes realizados. Diante destas questões é importante não falhar no 

atendimento do cliente, pois, isto também pode influenciar na conquista dos novos. 
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Gráfico 10 - O ponto da carne faz a diferença na entrega final dos hambúrgueres? 

 

 

Com o Gráfico 10, identificamos que 90% dos consumidores, gostam de sugerir 

o ponto que preferem a carne, pois ela faz toda a diferença na entrega final do 

hambúrguer. Devido a estes dados, chegamos à conclusão de que não basta entregar 

o hambúrguer rápido, mas sim se preocupar com a qualidade do mesmo e 

principalmente com o que o cliente prefere. De acordo com os dados obtidos e 

analisados: “Sim, pois eu gosto de comer a carne no ponto de minha preferência – 

90% que correspondem a 45 respostas”. E “Não, prefiro apenas que a entrega seja 

rápida – correspondem a 5 respostas”. 

 

Gráfico 11 - Em sua opinião, qual pão não pode faltar em nosso cardápio?” 

 

A partir do gráfico 11, podemos identificar que 52,9% dos consumidores, 

alegaram que o pão de brioche não pode faltar em nosso cardápio, esses dados foram 

muito significativos, pois á princípio a empresa só trabalhava com o pão de gergelim, 
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agora com base nesses dados iremos ampliar a variedade de pães no cardápio para 

que os clientes possam optar por sua melhor escolha. 

De acordo com os dados obtidos e analisados: Pão de Brioche – 52,9% que 

correspondem a 27 respostas; Pão de Gergelim – 39,2% que correspondem a 20 

respostas; Pão Preto – 7,8% que correspondem a 4 respostas. 

 

Gráfico 12 - Em sua opinião, qual queijo não pode fazer em nosso cardápio? 

 

Com o Gráfico 12, identificamos que 60,8% dos consumidores, alegaram que 

o queijo cheddar não pode faltar em nosso cardápio, esses dados foram 

importantíssimos, pois a empresa já atuava com o queijo cheddar em seu cardápio. 

Porém em contrapartida tivemos uma margem considerável referente ao queijo prato, 

o qual incluiremos em alguns hambúrgueres específicos do nosso cardápio. 

De acordo com os dados obtidos e analisados: Cheddar – 60,8% que 

correspondem a 31 respostas; Prato – 25,5% que correspondem a 13 respostas; 

Suíço – 13,7% que correspondem a 7 respostas. 
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Gráfico 13 - O que acha de turbinar o seu lanche, acrescentando complementos 
como: bacon, molhos e queijos por apenas R$5,00 reais no preço final 

 

A partir do Gráfico 13, identificamos que 80,4% dos consumidores, acham 

válido a ideia de poder turbinar o seu lanche com ingredientes de sua preferência, a 

empresa ainda não tinha essa opção em seu cardápio, com base nestes dados, 

iremos adotar essa opção adicional, que resultará na satisfação do cliente e uma 

margem considerável no faturamento mensal da empresa. De acordo com os dados 

obtidos e analisados: “Acho ótima a ideia, pois podemos adicionar o que gostamos – 

80,4% que correspondem a 41 respostas”. E “Acho desnecessário, prefiro o padrão 

que já consta no cardápio – 19,6% que correspondem a 10 respostas”. 
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7. CONCLUSÃO 

Com os resultados da nossa metodologia quantitativa, identificamos os déficits 

da Hamburgueria, os resultados foram obtidos através de entrevistas e questionários 

com o objetivo de identificar falhas e corrigi-las, para tornar a empresa mais 

competitiva no mercado atual.  

De acordo com as pesquisas individuais e os questionários, identificamos que 

a empresa entrega produtos com um ótimo custo benefício para seus consumidores, 

porém percebemos a insatisfação dos consumidores em relação a qualidade e 

variedade. 

Para a empresa reforçar suas vantagens competitivas no mercado, deve 

aperfeiçoar seus processos de produção. Traçar um diagnóstico é importante, pois 

fica mais fácil tratar os problemas. E sempre estar acompanhando os resultados 

através de um gestor de qualidade, que pode ser o próprio gerente do 

estabelecimento, onde o mesmo ficaria responsável por ouvir uma breve opinião dos 

clientes em relação aos produtos que estão sendo servido, e levar o que for necessário 

para cozinha a fim de melhorar todo o processo desde a qualidade e a rapidez dos 

produtos servidos na casa.  

Uma das coisas que podem ser feitas para melhoria é uma renovação de nosso 

cardápio, que atualmente é bastante enxuto; podemos criar um cardápio com uma 

maior variedade de produtos que atenda todos os gostos, a fim de trazer mais clientes 

a nossa empresa.  

O Ciclo PDCA é um método imprescindível para as organizações que 

gerenciam produção, com esse método, os processos serão segmentados, a empresa 

poderá controlar e melhorar produtos e processos de forma contínua, entendendo os 

pontos fortes e fracos e os utilizando em favor da organização. Assim, para aplicar as 

melhorias propostas, será necessário agir em etapas: 

1ª etapa: Primeiramente o gestor identifica o problema e cria um plano de ação; 

2ª etapa: Reunir a equipe envolvida no processo e executar o plano. 

3ª etapa: Analisar tudo que foi executado, e verificar se o resultado esperado 

foi de acordo com o planejado. 

4ª etapa: Agir para corrigir os erros e falhas no processo de produção, e sempre 

manter esse ciclo (contínuo). 

  



36 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, Gilmar. Recém Recém-inaugurada, Mr. Hoppy aposta no potencial da Nova 

Ponta da Praia. Diário do Litoral, 17 nov. 2019. Disponível em: 

https://www.diariodolitoral.com.br/santos/recem-inaugurada-mr-hoppy-aposta-no-

potencial-da-nova-ponta-da-praia/130370/. Acesso em: 05 maio 2020.  

BERNARDES, Laura. Google meu Negócio: o passo a passo para você colocar sua 

empresa no mapa ainda hoje. Rock Content, 13 nov. 2019. Disponível em: 

https://rockcontent.com/blog/google-meu-negocio/. Acesso em: 01 maio 2020. 

Empreendedores faturam R$ 17 milhões com hambúrguer a R$ 10, o famoso 

"deizão". Revista Pegn Globo online,15 mar. 2019. Disponível em:  

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-

ideias/Alimentacao/noticia/2019/03/empreendedores-faturam-r-17-milhoes-com-

hamburguer-r-10-o-famoso-deizao.html Acesso em: 08 maio 2020. 

GAGLIONI, Cesar. Como o hambúrguer virou prato principal no Brasil. Nexo, 15 dez. 
2019. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/12/15/Como-o-
hamb%C3%BArguer-virou-prato-principal-no-Brasil. Acesso em: 10 maio 2020 

MR.HOPPY. Sobre. Disponível em: http://www.mrhoppy.com.br. Acesso em: 28 abril 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


