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RESUMO 
 
Este relatório de pesquisa tem como finalidade apresentar o estudo realizado na empresa 

Santo Grão, empresa brasileira, privada de médio porte, do setor gastronômico, de capital 

fechado, com sede em São Paulo capital. Essa empresa conta com nove unidades, sendo oito 

em São Paulo capital e uma em Curitiba no Estado do Paraná. Esta pesquisa teve como 

abordagem a metodologia prática de solução de problemas, com o propósito de incrementar o 

desenvolvimento do negócio. Para tanto, partiu-se do seguinte problema de pesquisa: como a 

racionalização dos processos de compras, estoque e mix de produtos poderá contribuir com os 

indicadores de desempenho da empresa? Para suportar esse problema de pesquisa, o objetivo 

geral adotado foi: agir de forma pontual na racionalização dos processos de compras, estoque 

e mix de produtos a fim de contribuir com os indicadores de desempenho da empresa. Este 

objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 1) Propor soluções que 

busquem racionalizar os processos que envolvem compras; 2) Propor soluções que busquem 

racionalizar os processos que envolvem estoque; 3) Propor soluções que busquem racionalizar 

os processos que envolvem operações; 4) Propor um posicionamento do mix de produtos e; 5) 

Estabelecer indicadores de desempenho da empresa. O tipo foi o qualitativo, já para a 

realização da coleta de dados para o diagnóstico foi utilizada a técnica de entrevistas 

realizadas com 10 gestores das áreas corporativas, operações e unidades de negócios. Essas 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Para análises dos dados foi utilizada a 

abordagem de Flores (1994) por meio das categorias e metacategorias. Ainda na fase de 

diagnóstico, foi utilizada a ferramenta SWOT com a participação do CEO/proprietários e 

gestores. A partir das análises realizadas nessas duas ferramentas, pôde-se estabelecer a 

propostas de soluções a serem adotadas pela empresa. Essas propostas foram apresentadas e 

validadas pelos CEO/proprietário e gestores em duas reuniões. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento de negócios; Gestão; Processos; Solução de problemas; 

Gastronômico. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Este documento descreve a pesquisa denominada "Intervenção para melhorias no 

processo de gestão em uma empresa do segmento gastronômico’’ com a finalidade de 

desenvolver o negócio. No entanto, é pertinente informar que inicialmente esta pesquisa foi 

elaborada para ser desenvolvida com o tema “Intervenção para melhorias no processo de 

gestão em uma empresa do segmento de saúde” na Rede Ímpar, empresa do segmento de 

administração hospitalar.  

Por decisão da diretoria da Rede Impar não foi viabilizada a continuidade da 

realização da coleta de dados, etapa necessária para a realização da fase do diagnóstico e 

consequentemente propor as alternativas de soluções para melhorias nos processos.  

Cabe ressaltar, que houve várias reuniões com os gestores para a definição dessa 

empresa como objeto de estudo. Isto ficou claro, pois na ocasião havia a participação de um 

gerente voluntário no contrato do projeto. A decisão de não autorizar a coleta de dados, 

tomada por instâncias superiores na empresa abordada, inviabilizou a consecução do projeto, 

uma vez que, a abordagem da pesquisa é prática.  

Diante disso, foi solicitada ao MackPesquisa a substituição da empresa objeto de 

estudo e o projeto passou a ser desenvolvido na empresa Santo Grão - Um Blend para Amar 

(http://www.santoGrão.com.br/). Cabe salientar que não houve alteração na metodologia 

utilizada, ou seja, o foco continuou na solução de problemas. Para que fosse possível a 

modificação do segmento e da empresa para o estudo, foi solicitada junto aos pareceristas a 

transferência da empresa para o prosseguimento da pesquisa. A solicitação foi acolhida e 

aprovada de acordo com documentação disponibilizada no APÊNDICE A. 

O projeto contou com dois eixos: o primeiro o desenvolvimento do negócio por meio 

da melhoria da gestão da empresa e o segundo está associado ao desenvolvimento dos alunos 

e professores que participaram da pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi desenvolvida na empresa Santo Grão, empresa brasileira, privada de 

médio porte, do setor gastronômico, de capital fechado, com sede em São Paulo capital.  

Esta pesquisa teve como foco a metodologia prática de solução de problemas que foi 

utilizada na empresa do setor de gastronômico, com o propósito de incrementar o 

desenvolvimento do negócio. O Santo Grão foi criado em 2003, pelo neozelandês Marco 

Kerkmeester, fundador da marca. Definido como café e bistrot, o Santo Grão é um ambiente 

no qual as pessoas buscam, além do café, a boa gastronomia.  

Seus principais objetivos e metas são: oferecer bons serviços, em um ambiente 

agradável; criar produtos de qualidade para o bem estar de seus clientes; ser um lugar de 

desenvolvimento pessoal; ser “employer of choice” no segmento de hospitalidade no Brasil; 

ser líder no mercado de café gourmet e cafeterias por meio do reconhecimento da marca pelos 

consumidores brasileiros; ser uma marca internacional representada em cinco países; ter 

presença em 200 supermercados, restaurantes e cafeterias no Brasil e, por fim, atingir o 

crescimento anual acumulado de 33%. Hoje o Santo Grão conta com nove unidades, sendo 

oito em São Paulo capital e uma em Curitiba no Estado do Paraná (SANTO GRÃO, 2017). 

 Esta pesquisa também procurou aproximar os ambientes acadêmicos e empresariais 

por meio da integração universidade - empresa. Dessa maneira, a pesquisa poderá contribuir 

com uma abordagem mais próxima da comunidade empresarial (CAPES, 2010). Esta 

conjunção proporcionará aos alunos o aprendizado da aplicação das teorias, dos conceitos e 

técnicas obtidos em sala de aula para o dia a dia da gestão dos negócios, de modo a trazer 

benefícios e contribuições relevantes tanto para os alunos, como para a empresa ea 

universidade.  

Assim, a pesquisa desenvolvida como soluções de problemas resultou no oferecimento 

à empresa de diferenciais competitivos em relação aos dos seus concorrentes, integrando a 

tecnologia ao mercado. Além disso, reposiciona-a em sua atuação e potencializando-a para 

continuar a sua atuação em um ambiente econômico que propõe a livre comercialização e a 

competição, o direito de propriedade e, sobretudo, as ações pontuais de regulação. 

Este projeto justificou-se por propor soluções de problemas para a empresa estudada, 

por meio da intervenção dos pesquisadores em uma análise empírica. Dessa maneira, a 

pesquisa pôde contribuir com uma abordagem mais próxima da comunidade empresarial 

(CAPES, 2010), não obstante a contribuição acadêmica inerente ao conhecimento que foi 

gerado. Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a apresentar ações estruturais para melhorias 
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nos processos internos, de modo a manter o diferencial no mercado onde a empresa atua, 

contribuindo positivamente para os resultados da organização. 

Isto posto, é conveniente considerar a abordagem da economia de mercado que 

segundo Mises (2010, p. 315) “é o sistema social baseado na divisão do trabalho e na 

propriedade privada dos meios de produção.” O mesmo autor argumenta que todas as ações 

não estão somente vinculadas à própria satisfação, mas também à satisfação de outras pessoas. 

Portanto, é condição fundamental que esse sistema seja regido pelo mercado.  

Ainda, de acordo com Mises (2010), uma outra condição está vinculada ao mercado, 

com as atividades dos indivíduos resultando em melhor servir as necessidades de seus 

semelhantes. Sendo assim, Mises (2010, p. 316) afirma que “o mercado é o ponto focal para 

onde convergem e de onde se irradiam as atividades dos indivíduos.” Por conseguinte, a 

existência dessas condições pressupõe o desenvolvimento dos negócios das empresas na 

sociedade. 

Deste modo, algumas mudanças organizacionais se revelaram condições fundamentais 

para que a empresa consolide seu lugar no mercado. Assim, tais mudanças podem estar 

baseadas nos processos e em seu gerenciamento no dia a dia (DAVENPORT, 1994). Para 

tanto, as empresas buscam processos mais ágeis e otimizados para a efetiva contribuição nos 

indicadores de desempenho corporativo.  

Para Araújo (2001), alguns pressupostos são necessários para a condução do que o 

autor denomina o projeto Sistema de Trabalho de Alto Desempenho – STAD. Assim, neste 

projeto serão utilizados dois pressupostos: 1) Diagnóstico organizacional; 2) Coleta de dados 

sobre o sistema organizacional. Ao se fazer um diagnóstico, levantando os processos é 

possível de forma clara mensurá-los por meio de indicadores de desempenho, tornando 

possível realizar a sua gestão. Novas tecnologias podem criar algum tipo de vantagem 

competitiva.  

Segundo Mattos e Guimarães (2005), essa vantagem competitiva pode aumentar ou 

criar valor para o cliente.  Isso pode levar o gestor a reduzir custos da mão de obra, melhorar a 

qualidade dos produtos e dos serviços. Nessas condições, o Santo Grão busca melhorar 

substancialmente os seus indicadores de desempenho. Para Mattos e Guimarães (2005), 

muitas empresas investem agressivamente e com sucesso em tecnologias para reter clientes, 

melhorando os seus processos atuais e, em última análise, atender as expectativas de mercado.  

Desta forma, Hooley (2001), argumenta que a escolha do mercado ou dos mercados a 

que uma empresa deve atender é uma das decisões fundamentais que se colocam perante uma 

empresa, sendo selecionados porque mostram-se atraentes para os produtos ou serviços da 
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empresa. Diante disso, Kotler e Keller (2006) chamam a atenção para o fato de que os 

mercados não são homogêneos e, sobretudo que a empresa não pode atender todos os clientes 

em mercados amplos ou diversificados. Segundo Kotler e Keller (2006), os consumidores 

apresentam características próprias, cabendo à empresa identificar essas características de 

modo a atendê-los com eficácia. 

Assim sendo, a segmentação de clientes deverá atender aos critérios que deverão estar 

apoiados em informações precisas acerca do mercado total que se objetiva dividir e de suas 

peculiaridades, requerendo investimento em pesquisa e em informações de mercado. Os 

mercados consistem em compradores e os compradores diferem uns dos outros de uma ou 

mais maneiras como desejos, recursos, localização, atitudes e práticas de compra. Por meio da 

segmentação, as empresas dividem mercados grandes e heterogêneos em segmentos menores 

que possam ser atingidos de maneira mais eficiente e efetiva com produtos e serviços que 

atendam às suas necessidades singulares (COBRA, 1995; KOTLER, 2003).  

Considerando que a empresa Santo Grão atua no setor de serviços (gastronômico), é 

oportuno apresentar algumas considerações sobre o que a literatura entende sobre as 

implicações nesse setor. Assim, de acordo com Corrêa e Caon (2002), este setor é a parte mais 

dinâmica da economia e responsável pela maior parte do PIB mundial, crescendo cada vez 

mais do que os demais setores.  

Os serviços são mais intangíveis do que tangíveis, ainda que muitas vezes os serviços 

oferecidos tenham uma ligação com um bem; sendo assim, existe uma maior dificuldade de 

avaliação da qualidade dos serviços e de seu resultado final ao ser entregue aos clientes. Por 

não existir algo concreto para ser analisado, o consumidor busca referência em outras 

organizações e até mesmo na marca para decidir qual a melhor contratação a ser feita 

(SPILLER et al., 2006).  

A associação com produtos físicos ajuda os consumidores a diminuírem a dificuldade 

de percepção de qualidade e agrega valor ao que está sendo oferecido (JOHSTON; CLARK, 

2002). Determinados serviços são consumidos junto com algum bem, mostrando que os 

serviços muitas vezes combinam o tangível com o intangível, variando sua proporção de 

acordo com o grau de tangibilidade. Em um restaurante, por exemplo, as combinações do 

atendimento e das refeições servidas buscam a satisfação dos clientes, porém qualquer um 

destes fatores sozinhos não consegue atingir o grau de satisfação esperado (LAS CASAS, 

2006).  

Assim, baseado nisso, o problema de pesquisa adotado neste projeto foi: Como a 

racionalização dos processos de compras, estoque e mix de produtos poderá contribuir com os 
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indicadores de desempenho da empresa? Para suportar esse problema de pesquisa, o objetivo 

geral adotado foi: agir de forma pontual na racionalização dos processos de compras, estoque 

e mix de produtos a fim de contribuir com os indicadores de desempenho da empresa. Este 

objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 1) Propor soluções que 

busquem racionalizar os processos que envolvem compras; 2) Propor soluções que busquem 

racionalizar os processos que envolvem estoque; 3) Propor soluções que busquem racionalizar 

os processos que envolvem operações; 4) Propor um posicionamento do mix de produtos e; 5) 

Estabelecer indicadores de desempenho da empresa. 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados neste projeto, o foco foi na 

solução de problemas apresentada na Figura 1 de acordo com Vanderbosch (2003), Aken, 

Berends e Bij, (2012) e Marcondes, Miguel, Entrevistador e Perez (2017); também foi 

utilizado o método qualitativo segundo Godoy (2006). 

 

Figura 1: Fluxograma do Processo para Solução de Problemas e/ou  

Aproveitamento de Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Marcondes, Miguel,  

Entrevistador e Perez (2017) 
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No procedimento metodológico adotado utilizou-se as seguintes técnicas e 

instrumentos para a coleta de dados: entrevistas com roteiros semiestruturados, observação e 

acompanhamento das rotinas de trabalho e análise documentos (CRESWELL, 1998). As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente transcritas. O objetivo foi o de rastrear as 

informações que pudessem contribuir para o entendimento das causas do problema.  

Os entrevistados para este estudo considerados por Yin (2007) informantes-chaves, 

foram: gestores e profissionais da empresa e das unidades. Todavia, foi considerada a hipótese 

de se incorporarem outros sujeitos para as entrevistas, pois de acordo com Duarte (2002, p. 

143-144) em “uma pesquisa qualitativa o número de sujeitos dificilmente pode ser 

determinado a priori, pois tudo depende da qualidade das informações obtidas. ” 

Para a análise dos dados em caso da utilização do método qualitativo, foi utilizada a 

abordagem de Flores (1994), denominada procedimentos interpretativos com base em 

categorias e metacategorias. Diante do exposto, foram apresentados os desdobramentos do 

projeto e as suas respectivas etapas conforme a metodologia apresentada anteriormente O 

projeto contou com a participação de três professores e cinco alunos, do curso de 

Administração de Empresas, na qualidade de bolsistas.  

Cabe ressaltar, que o recorte deste projeto foi na etapa - proposta de solução, isso em 

virtude da posição da empresa em se preparar para essa reestruturação. No entanto, a empresa 

sinalizou para a continuidade do processo e, nesse sentido, as etapas de – plano de ações e 

intervenção – poderão ocorrer posteriormente.  

Contudo, em função das propostas apresentadas, e dentre uma delas, a empresa 

decidiu inicialmente pela realização de treinamentos ao corpo gerencial e, assim, solicitou três 

cursos que tratarão: da visão de negócio, da formação de equipes eficazes em serviços e de 

atendimento em serviços. 

De acordo com a direção da empresa esses treinamentos terão a finalidade de 

sensibilizar e preparar os gerentes para a implementação dos objetivos específicos 

anteriormente descritos que fazem parte dessa reestruturação. 

Para se chegar às propostas referidas, foi fundamental buscar na teoria a metodologia 

adequada que permitisse o mapeamento da situação, a identificação dos problemas e o 

encaminhamento das soluções. Dessa forma, trabalhou-se no sentido de apresentar a situação-

problema expondo a perspectiva do desempenho do setor gastronômico nos últimos anos.  
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1.1 Situação-Problema 

Após contabilizar fatia de 39% das empresas operando com prejuízo, o setor inicia um 

processo de melhora do indicador, que deve seguir nos próximos meses do ano 2016. Depois 

de um longo período vendo a rentabilidade despencar, bares e restaurantes começaram a 

apresentar melhora neste indicador no primeiro trimestre do ano 2016. O percentual de 

empresas operando com prejuízo caiu para 31%, frente a 33% no quarto trimestre de 2016. Já 

a fatia com rentabilidade acima de 10% subiu um ponto percentual, para 18%. 

Os dados fazem parte da pesquisa ‘Conjuntura Econômica do Setor de Alimentação 

Fora do Lar’, feita trimestralmente pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel). O cenário negativo atingiu seu ápice no terceiro trimestre do ano passado (que 

ano?), quando praticamente 40% das companhias do ramo operavam no ‘vermelho’. 

Nas duas últimas medições, no entanto, os números começaram a dar os primeiros 

indícios de melhora, tanto em termos de rentabilidade quanto de faturamento. “O setor está 

dando sinais de que o pior da crise já ficou para trás”, diz o presidente da entidade, Paulo 

Solmucci Jr. A recuperação da rentabilidade se deu, de acordo com o executivo, por dois 

fatores, principalmente: o esforço de ajuste operacional, que começou a surtir efeito agora; e 

os custos que pararam de pressionar.  

Além disso, o fechamento de lojas no setor ajudou a eliminar as empresas que estavam 

em uma situação ruim – e que puxavam o desempenho ainda mais para baixo. Apesar da 

melhora no indicador, Solmucci Jr. afirma que o quadro ainda está longe da normalidade -  “o 

mercado está em um nível considerado normal quando mais de 50% das empresas apresentam 

rentabilidade acima de 10%, e quando apenas 5% operam com prejuízo. Cenário ainda 

distante do atual (DCI, 2017).”  

A previsão da entidade é de que os dois índices melhorem ainda mais até o final do 

ano (que ano?), mas não o suficiente para retornar à normalidade do setor, que pode ser 

alcançada em 2018. Para o fechamento deste ano 2017, a perspectiva é de que o percentual de 

companhias trabalhando no ‘vermelho’ caia para 25%, e que a fatia com rentabilidade maior 

do que 10% suba dos atuais 18% para entre 20% e 23% (DCI, 2017). 

Em termos de faturamento, a Abrasel estima que o ramo feche o ano 2017 com um 

crescimento de 2%, em termos reais. A projeção foi revista após os resultados do primeiro 

trimestre deste ano 2017, uma vez que ao fim de 2016 a entidade previa uma alta 

relativamente inferior, de 1,5% (DCI, 2017).  
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A melhora da projeção ocorreu por conta da desaceleração da retração do indicador 

visto nos primeiros três meses do ano, em comparação ao quarto trimestre de 2016. De janeiro 

a março, o faturamento médio das empresas retraiu 1,84%, enquanto ao final do ano passado 

(que ano?) o recuo tinha sido de 3,93%. “A queda vem reduzindo gradativamente, mas o 

ponto de inflexão, no cenário que desenhado, só deve ocorrer no segundo semestre (DCI, 

2017).” 

A recuperação da rentabilidade e a desaceleração da queda do faturamento, não 

permitiram, contudo, que o setor passasse o período sem redução do quadro de funcionários. 

De acordo com a pesquisa da Abrasel, 48% dos bares e restaurantes afirmaram ter reduzido o 

total de funcionários, em comparação com o quarto trimestre do ano passado (que ano?). Do 

total, apenas 12% disseram ter aumentado o quadro. A diminuição resultou, na mesma base 

comparativa, em uma retração média de 2,98% no número de funcionários trabalhando no 

setor. A região que apresentou a maior queda no quadro foi a Sudeste com - 4,22% (DCI, 

2017). 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

Agir de forma pontual na racionalização dos processos de compras, estoque e mix de 

produtos a fim de contribuir com os indicadores de desempenho da empresa a fim de 

desenvolver o negócio. Este objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

1) Propor soluções que busquem racionalizar os processos que envolvem compras; 2) Propor 

soluções que busquem racionalizar os processos que envolvem estoque; 3) Propor soluções 

que busquem racionalizar os processos que envolvem operações; 4) Propor um 

posicionamento do mix de produtos e; 5) Estabelecer indicadores de desempenho da empresa. 

 

 

2 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

2.1 O Ambiente e a Empresa 

2.1.1 O Setor Gastronômico  

Considerando que a empresa pesquisada atua no setor de serviços gastronômico, se faz 

necessário apresentar algumas considerações apontadas na literatura que trata desse setor. A 

gastronomia compreende a parte mais dinâmica da economia e é responsável pela maior parte 

do PIB mundial, crescendo cada vez mais do que os demais setores (CORRÊA; CORRÊA, 
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2012). 

O setor gastronômico é composto por serviços de alimentação e bebidas, como bares, 

restaurantes, foodtrucks, fastfood, pizzarias, entre outros. Logo, a definição de restaurante 

deriva de um estabelecimento comercial destinado a preparação e venda de alimentos 

(ELEUTÉRIO, 2014). 

Durante muitos séculos comer era um ato realizado apenas dentro de casa, 

normalmente sob a responsabilidade da mulher, empregados ou escravos. Atualmente os 

estabelecimentos tornaram-se modernos restaurantes, nos quais são atendidos os desejos de 

conforto, requinte, status, sofisticação e também boa alimentação (ELEUTÉRIO, 2014). 

Os restaurantes podem ser classificados, baseando-se no que traz Eleutério (2014) por 

tipicidade da cozinha: a) nacionalidade, que é o tipo de cozinha que servem pratos de uma 

nacionalidade especifica; b) internacional, tipo de cozinha em que se apresentam pratos 

clássicos de diversas nacionalidades; c) regionalismo, tipo de cozinha em que se serve comida 

regional; d) tipo de alimento, tipo de cozinha especializada em determinados tipos de 

alimentos, como pizzas, frutos do mar, pastéis etc.  

Por tipo de serviço: tradicional ou autosserviço. Pelo tamanho do restaurante: grande, 

médio e pequeno. Por tipo de exploração: cadeia (grupo, franquia), individual ou misto. E por 

tipo de cardápio: a) à la carte: uma listagem, na qual a pessoa escolhe o que quer comer. b) 

bufê: uma grande mesa ou balcão em que a pessoa se serve ou é servida dos alimentos que 

mais lhe apetecem. 

 

2.1.2 A Empresa SANTO GRÃO 

 

O Santo Grão foi criado em 2003, pelo neozelandês Marco Kerkmeester, o fundador 

da marca. Mais tarde, Marco casou-se com uma brasileira, Renata Esteve Kerkmeester, e 

mudou-se para o Brasil, lugar escolhido pelo casal para a fundação da cafeteria. Definido 

como café e bistrot, o Santo Grão é um ambiente no qual as pessoas buscam além do café, 

boa gastronomia.  

Seus principais objetivos e metas são: oferecer bons serviços, em um ambiente 

agradável; criar produtos de qualidade para o bem estar de seus clientes; ser um lugar de 

desenvolvimento pessoal; ser “employer of choice” no segmento de hospitalidade no Brasil; 

ser líder no mercado de café gourmet e cafeterias por meio do reconhecimento da marca pelos 

consumidores brasileiros; ser uma marca internacional representada em cinco países; ter 

participação em 200 supermercados, restaurantes e cafeterias no Brasil e, por fim, atingir o 
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crescimento anual acumulado de 33%. Hoje o Santo Grão conta com nove unidades sendo 

oito em São Paulo capital e uma em Curitiba no Estado do Paraná. (SANTO GRÃO, 2017). 

 

 

3 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA  

 

A fim de melhor entender o problema/oportunidade, foi elaborado o framewok 

apresentado pela Figura 2 que representa de forma sintetizada os direcionamentos 

estabelecidos para a execução da pesquisa de campo que levou ao diagnóstico do projeto, a 

partir da problemática anteriormente descrita. Dessa maneira, para o entendimento do 

problema/oportunidade, por meio das técnicas de coleta de dados como entrevista e 

observação pessoal, chegou-se então ao diagnóstico efetivamente. 

 
Figura 2: Framework da Pesquisa de Campo  
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Dessa forma, nesta pesquisa foi utilizada a técnica de entrevista por meio de um 

roteiro semiestruturado elaborado com base na literatura para a coleta de dados. Richardson 

(2011) explica que a coleta de dados é a etapa na qual o pesquisador irá juntar documentos, 

pesquisar e procurar informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas 

relacionados e junta-los de forma a facilitar uma posterior análise.  
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Ainda, conforme apresentado na Figura 2, pôde-se observar que os problemas estão 

relacionados aos seguintes aspectos: nos processos ligados a operação, estoque, compras e ao 

mix de produtos. Nesse sentido, serão apresentadas as respectivas fundamentações teóricas.   

 

3.1 Estratégia  

Estratégia é o que tornará uma empresa diferente e lhe dará uma vantagem 

competitiva, buscando uma outra forma de competir, criando um tipo de valor diferente para o 

cliente e proporcionando maior crescimento para a organização (PORTER, 1980). As 

estratégias são planos que coordenam e delineiam as maneiras de alcançar os objetivos 

(MAXIMIANO, 2000).   

Existem diversos tipos de estratégias e elas variam conforme o tipo de negócio e os 

objetivos organizacionais. Uma das estratégias que se encaixa no setor gastronômico é a 

coopetição, termo que une o conceito de competição e cooperação (NALEBUFF; 

BRANDENBERGER, 1996). Com a intenção de explicar a coopetição, primeiro deve-se 

entender a Rede de Valores, conforme apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3: Rede de Valores 

 

Fonte: Nalebuff e Brandenberger (1996) 

 

A Rede de Valores é composta por (NALEBUFF; BRANDENBERGER, 1996): a) 

empresa: aquela que satisfaz a necessidade do público por meio da venda de produtos e 

serviços; b) fornecedores: aqueles que oferecem recursos para a empresa; c) 

complementadores: aqueles que ajudam a empresa a valorizar mais o produto quando se tem o 

produto do concorrente; d) clientes: aqueles que recebem ou compram produtos e serviços; e) 

competidores: aqueles que fazem seu produto ser menos valorizado, do que quando se tem 

apenas o produto da empresa isoladamente. A Rede de Valores proporciona a criação de uma 

relação mais sólida entre a empresa e seu fornecedor (NALEBUFF; BRANDENBERGER, 

1996).  
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Essa estratégia ajudará os restaurantes a criar fidelização com o fornecedor, resultando 

em benefícios como: melhor qualidade, parceria, economia de escala e confidencialidade 

(DIAS, 2012). Prontamente, percebe-se que quanto mais fiel a empresa for ao fornecedor, 

mais flexível este é com a organização, permitindo que os pedidos feitos pela empresa sejam 

flexíveis, minimizando as chances de grandes estoques, pois uma vez que o fornecedor não 

cria barreiras em datas de entrega e em quantidades mínimas para vender, melhora o 

gerenciamento do estoque, minimizam-se os custos e alavancam-se os resultados operacionais 

e financeiros. 

Um método de gerenciamento de estoque, utilizado como uma estratégia nas empresas 

é o FEFO abreviação das palavras em inglês First expire, First out, ou seja, primeiro que 

vence é o primeiro que sai (FOCO LOGÍSTICO, 2017). Assim, este método é utilizado para 

produtos de altíssimo giro - vida útil ou prazo de validade curto - no qual se enquadram os 

restaurantes, que trabalham com produtos perecíveis e resfriados. Assim, é evitado o 

desperdício de materiais e o estoque é gerenciado com mais eficiência.  

Estoque parado não agrega valor ao produto, por isso precisa ser minimizado sempre 

que possível. Contudo, a estratégia da empresa é fundamental para determinar as quantidades 

de estoques necessárias para atender ao fluxo organizacional com o nível de serviço desejado. 

Assim, fica evidente a importância das operações, para gerenciar adequadamente a cadeia de 

suprimentos do estabelecimento. 

 

3.2 Compras  

De Acordo com Gonçalves (2013), Compra é o ato e a responsabilidade funcional de 

promover a busca de materiais e dos serviços para suprir a empresa. Ela requer:  

• Planejamento e acompanhamento; 

• Processos de decisão; 

• Pesquisas e seleção das fontes de suprimento; 

• Assegurar que o produto chegue no momento esperado;  

• Inspeção da qualidade e quantidade desejada. 

 

Arnald (2012) afirma que a função compras deve envolver todos os departamentos das 

empresas, para ser realizada com eficiência. O departamento de compras é responsável 

principalmente por localizar fontes adequadas de suprimento e negociar preços.  
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O custo do pedido de compra é determinado pela soma de todas as despesas 

operacionais dividido pelo número de pedidos de comparas emitidos. Este indicador é uma 

medida direta para medir a eficiência do departamento, conforme Dias (2012). 

Segundo Arnald (2012), 50% da renda proveniente das vendas são gastos com 

compras, o que indica um enorme potencial deste setor em aumentar os lucros. Uma redução 

de 2% no valor da compra pode gerar um aumento de 10% no lucro.  Os objetivos da função 

de compras podem ser subdivididos em quatro categorias: 

• Obter mercadorias e serviços na quantidade e com a qualidade necessárias 

• Obter mercadorias e serviços ao menor custo. 

• Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor 

• Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver 

fornecedores potenciais. 

 

Gonçalves (2013) parte dessa mesma visão e afirma que uma das formas de reduzir os 

gastos é a negociação; para tal são estabelecidas algumas regras básicas para negociações, 

entre elas: 

• Estabelecer alternativas previas ao processo de negociação; 

• Caso seja apanhado de surpresa no decorrer da negociação, interrompa e reinicie 

posteriormente; 

• Examine detalhadamente o contrato; 

• Registre formalmente o acordo; 

• Fique atento à linguagem corporal do opositor. 

  

Arnold (2012) aponta a importância da seleção de fornecedores para o cumprimento 

do prazo, qualidade, quantidade e preço. Os seguintes fatores devem ser levados em conta na 

escolha de fornecedores: habilidade técnica, capacidade de produção, confiabilidade, serviço 

pós-venda, localização do fornecedor, preço.  

Para Dias (2012), as compras podem ser centralizadas ou descentralizadas. Distância 

geográfica, tempo para aquisição de matérias e facilidade de diálogo são razões para a 

descentralização. Já a centralização completa das compras traz como vantagem a 

oportunidade de negociar maiores quantidades, homogeneidade da qualidade e o controle de 

materiais e estoques.  
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3.3 Gestão de Operações 

Em harmonia com Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), a administração de 

operação trata do gerenciamento de processos de transformação de matéria-prima em serviços 

e produtos, que envolve toda a organização. Portanto, é fundamental conhecer o conceito e as 

técnicas aplicáveis à tomada de decisão no processamento de recursos a serem transformados 

(materiais, informações e consumidores), utilizando recursos de transformação (instalações e 

pessoal), para a obtenção de produtos ou serviços (CORRÊA; CORRÊA, 2012). 

Segundo Dias (2012), os objetivos das operações voltadas para a gestão de compras 

são: a) obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção; 

b) coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a 

operacionalidade da empresa; c) comprar materiais e insumos aos menores preços, 

obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos; d) procurar sempre dentro de uma 

negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa, principalmente em termos 

de pagamento. 

Qualquer operação dentro dos restaurantes necessita de matérias-primas, componentes, 

equipamentos e serviços para atender às necessidades ao longo do ciclo. Antes de iniciar a 

primeira operação, os materiais e os insumos gerais devem estar disponíveis, mantendo-se, a 

quantidade dos materiais e a qualidade compatíveis com a continuidade de abastecimento a 

fim de facilitar o inventário e a reposição dos produtos que devem ser estocados (FREUND, 

2014).  

Ao considerar a quantidade a ser armazenada e movimentada, é preciso ter em conta 

os equipamentos existentes nas outras operações e a demanda do estabelecimento. A 

administração de estoques deverá conciliar da melhor maneira os objetivos dos 

departamentos, sem prejudicar a operacionalidade da empresa. Todas as atividades envolvidas 

com estoques devem ser integradas e controladas nas operações da organização.  

 

3.4 Estoque 

Para Almeida (2010), os estoques são bens destinados à venda ou fabricação, 

associados com os objetivos ou atividades da empresa. Eles são importantes no levantamento 

do lucro líquido de cada exercício social e na determinação do valor do capital circulante 

líquido do balanço patrimonial. 

Em conformidade com Corrêa e Corrêa (2012), esses são os tipos de estoque em 

processos de operações: a) estoques de matérias-primas e componentes comprados, são itens 

adquiridos para a produção; b) estoques de material em processo, são itens que já sofreram 
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alguma operação de processamento e estão em fase de produção; c) estoques de produtos 

acabados, são itens prontos para venda; d) estoques de materiais para MRO (manutenção, 

reparo e operação), são itens adquiridos para o apoio à atividade de produção.  

É importante entender o que a implementação de um sistema de gestão de estoque 

propiciará no ramo gastronômico. E segundo Corrêa e Corrêa (2012), um sistema de gestão de 

estoque traz coordenação no ambiente, propicia uma decisão sobre quais, quanto e quando 

serão necessários os suprimentos de recursos de materiais para atender a determinadas 

necessidades de consumo. Isso significa, ainda sob a luz de Corrêa e Corrêa (2012), que os 

problemas de coordenação serão resolvidos com a boa implantação de um sistema de gestão. 

Para Chopra e Meindl (2003), os estoques ajudam a maximizar o atendimento ao 

cliente, protegendo a empresa das incertezas mantendo o mínimo de estoque possível, porém 

quando se trata de estoque de alimentos, os quais possuem um pequeno ciclo de vida, o valor 

da cadeia é o diferencial entre o valor do produto final para o consumidor e o esforço 

realizado da cadeia para atender a seu pedido.  

Um dos modelos de análise de estoque é a Curva ABC, ou regra 80/20, que significa 

que aproximadamente 80% das vendas de uma operação são responsáveis por somente 20% 

de todos os tipos de itens estocados. Geralmente uma pequena proporção dos itens totais 

contidos em estoque representa uma grande proporção do valor total em estoque (SLACK, 

2009). 

Segundo Slack (2009), essa ferramenta pode ser usada para classificar diferentes tipos 

de itens mantidos em estoque por sua movimentação de valor. Isso permite que os gerentes 

concentrem seus esforços em controlar os itens mais significativos: a) classe A – 20% de itens 

de alto valor que representam cerca de 80% do valor total do estoque; b) classe B – são 

aqueles de valor médio, usualmente os 30% dos itens que representam cerca de 10% do valor 

total; c) classe C – itens de baixo valor que, apesar de compreender cerca de 50% do total de 

itens estocados, representam cerca de 10% do valor total.  

Em uma organização, independentemente de seu porte, apresenta-se como quesito 

fundamental o controle do fluxo de materiais do estoque, vez que uma organização eficaz 

exige uma apuração detalhada de desperdícios, desvios, vendas, entradas e saídas de produtos, 

previsão de demanda – sem olvidar-se da decisão acerca de novos investimentos em 

mercadorias ou a contenção das mesmas. Para isso, é imprescindível o estudo de estoque 

voltado ao setor em que a empresa atua.  
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3.5 Mix de Produtos 

Quando se procura entender melhor o varejo e suas estratégias gerenciais é inevitável 

não se falar em gestão de mercadorias. Segundo Mattar (2011), é nela que estão reunidos os 

princípios em que o varejista pode se basear para tomar suas decisões relacionadas ao mix de 

produtos.  

Por sua natureza estratégica, acaba sendo influenciada por diversas outras decisões, 

dentre elas a do público a ser atingido, a da imagem e posicionamento visados, a da escolha 

dos fornecedores conforme sua capacidade de fornecimento e aspectos relacionados aos 

produtos a serem oferecidos. 

É dessas considerações que Mattar (2011, p.324) parte para abordar o conceito de 

Produto Total:  

O conceito de produto total parte do pressuposto que os 

consumidores esperam muito mais benefícios do que os 

exclusivamente funcionais oferecidos pelo produto físico em 

aquisição; suas expectativas incluem também os benefícios estéticos, 

psicológicos e de serviços ao consumidor. 

 

Portanto, não é apenas o mix de produtos físicos que deve receber atenção especial do 

varejista, mas outros aspectos que o cercam. De qualquer forma, trata-se de um elemento 

fundamental a ser levado em conta. 

Para Mattar (2011), mix de produtos é “o conjunto de todas as mercadorias oferecidas 

pelo varejista”. Parente (2014), acrescenta que sua definição vai depender da vantagem 

competitiva que a empresa pretende trazer para si, estando consistente com as outras variáveis 

do mix varejista, como localização, preço, comunicação, apresentação e equipe de vendas. 

Administrar o mix de produtos é, acima de tudo, tomar decisões táticas que, segundo 

Parente (2014), pode envolver questões como introdução de novos produtos, exclusão de 

produtos, aumento ou redução de variedade e agrupamento de lojas. Nessa linha se junta 

Mattar (2011), com o argumento de que, para o varejista definir quais produtos devem fazer 

parte do mix, considerações sobre produto, mercado, marcas e suprimento devem ser 

avaliadas.    

Considerações sobre produto devem levar em conta fatores como lucratividade, 

compatibilidade / afinidade com o mix de produtos (se no mix deve haver produtos 

substitutos, relativamente vantajosos, complementares, relacionados e não relacionados), 

atributos dos produtos (relação dimensão x preço, padronização, exigência de serviços 

complementares, métodos de vendas e qualidade). 



25 
 

Considerações sobre mercado podem compreender posicionamento de mercado do 

varejista, ciclo de vida do produto em análise, ciclo de moda, adequação ao mercado, estilo de 

vida, condições concorrências, diferenciação por loja e ocasião.  

Quanto às considerações sobre marcas na decisão para compor o mix de produtos, o 

varejista pode ter como opções as marcas de fabricantes, as próprias, as genéricas, os produtos 

sem marca e os licenciamentos. Por fim, considerações sobre suprimentos devem levar em 

conta a disponibilidade e a confiabilidade de fornecedores. 

Na gestão de mercadorias, além do mix de produtos, outra variável não menos 

importante deve ser cuidada pelo varejista: os serviços. Conforme Mattar (2011), os serviços 

podem ser divididos em serviços ao consumidor e serviços utilitários. Os primeiros podem 

impactar diretamente na percepção de valor do produto total recebido. Os utilitários são 

aqueles fundamentais para a operação adequada do varejista, como por exemplo a segurança, 

limpeza e manutenção das instalações, iluminação, logística, etc.  

Os serviços ao consumidor têm objetivos importantes para a tática do varejista, 

relacionados com a utilidade do produto total. Tais objetivos podem compreender o 

incremento da utilidade (como, por exemplo, ajuste de roupas, montagem de móveis, 

instalação de aparelhos), a facilitação da utilidade de tempo (como, por exemplo, horários 

ampliados de atendimento, várias opções de pagamento, crédito facilitado), a ampliação da 

utilidade de lugar (como, por exemplo, a entrega de mercadorias em domicilio), a promoção 

da utilidade de posse (como a disponibilização de consultores de moda e beleza, as listas de 

casamento, a possibilidade de realização de trocas), o aumento da conveniência (como a 

disponibilização de pacotes para presente, estacionamento com manobrista, cafeteria no local, 

berçário, cadeiras de rodas, etc.), o fortalecimento da imagem do estabelecimento (quanto 

maior o número de serviços, maior a associação com  a imagem de varejista de serviços 

completo), prover segurança ao cliente (como vigilância no estacionamento e entorno da loja, 

local para primeiros socorros, garantias estendidas, compensações monetárias, etc.) e elevação 

do tráfego na loja (como espaços para exibição e venda de produtos e serviços não 

relacionados com o mix de produtos do varejista), dentre outros.  

 

3.6 CMV – Custo de Mercadoria Vendida 

Segundo o Sebrae, o preço adequado de venda de um produto ou serviço depende do 

equilíbrio do preço de venda e seus custos e despesas em função da empresa, ou seja, o valor 

do produto/serviço deve cobrir seus custos diretos e despesas fixas e variáveis, a fim de gerar 

lucro líquido (SEBRAE, 2017). 
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Ainda segundo o Sebrae (2017), para a precificar um produto, deve-se levar em 

consideração, além dos aspectos financeiros internos tais como água, luz, aluguel, telefone, 

comissões, matéria-prima, transporte, seguros, pró-labore, entre outros, o ambiente externo 

em que o produto será inserido, devendo ser próximo aos preços aplicados pelos concorrentes, 

levando em consideração fatores de qualidade, fatores de marketing (por exemplo: marca), ou 

até mesmo épocas do próprio ambiente externo em que haja um aumento da demanda sobre a 

oferta (por exemplo: eventos, olímpiadas, copa do mundo etc.). 

Se o preço do produto oferecido for maior do que o ditado pelo mercado, a empresa 

deverá reavaliar seus cálculos, podendo haver uma revisão de nicho de mercado ou 

diminuição de custos e despesas sobre o produto, para equilibrar o preço de venda e torná-lo 

competitivo no mercado alvo (SEBRAE, 2017). Segundo Ribeiro (2012), o CMV (Custo de 

Mercadoria Vendida) é calculado da seguinte forma: 

CMV = EI + (C – CA) – EF 

• CMV: Custos das mercadorias vendidas; 

• EI: Estoque inicial; 

• C: Compras de Mercadorias; 

• CA: Compras anuladas; 

• EF: Estoque final. 

 

Ribeiro (2012) afirma que, caso o comprador possua um custo de frete ou seguros 

sobre as contas, estas variáveis deverão entrar na conta, da mesma forma, caso haja descontos 

incondicionais nas compras.  

Ainda segundo ele, se a empresa adotar um sistema que separe estes tipos de 

pagamentos, tais contas deverão ser adicionadas no valor das compras para efeito de apuração 

do CMV. Havendo interesse da empresa de realizar a apuração destas variáveis, a fórmula de 

cálculo do CMV será (RIBEIRO, 2012): 

 

CMV = EI + (C + FC + SC – CA - DI) – EF 

• CMV: Custos das mercadorias vendidas; 

• EI: Estoque inicial; 

• C: Compras de Mercadorias; 

• CA: Compras anuladas; 

• EF: Estoque final; 
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• FC: Frete da compra; 

• SC: Seguro da compra; 

• DI: Descontos incondicionais. 

• Básico: soma de todas as despesas para produzir e armazenar mercadorias. 

• Controle de estoque é fundamental para o CMV. 

• CMV = Custo de aquisição + armazenagem, + Processamento 

• Política de Preços 

• Prazo de pagamento 

• Descontos 

• Estoques 

• Mercado: Competição 

• Conjuntura econômica 

 

Para se calcular preços no setor de gastronomia, trabalha-se com o conceito de 

``Markup´´, isto é, apuram-se os custos e aplica-se sobre eles um percentual que inclua 

demais custos e o lucro desejado. 

 

• Preço: Desafio – vender pelo melhor preço 

• Melhor não é menor ou maior margem de lucro 

• Fundamental: preço justo que permita, em cenário de competição, a 

sobrevivência da empresa. 

• Modo antigo de ver os preços: custo de produção + margem = Preço 

• Modo atual – ambiente competitivo 

• Preço praticado no mercado – custos de produção = lucro ou prejuízo 

• Formação do preço 

• Alterar um preço é um exercício sobre as variações volume – preço 

• As condições comerciais: compra de insumos; venda 

• Logística: cadeia de suprimentos 

• Reduzir desperdício 

• Maximizar produtividade 

• Percepção de valor 

• Empresa: preço ideal cobre os custos e dá retorno desejado 

• Cliente: preço ideal dá o máximo de qualidade superando expectativas 
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• Percepção do valor 

• Quanto o cliente está disposto a pagar? 

• Preço Aceitável 

Produto muito caro - acima das expectativas  
do cliente 
                                                                                  Zona de Aceitação do Preço 

Produto barato - cliente questiona atributos 

 

 

4 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

4.1 Problemas Tratados 

A seguir serão apresentados os diagnósticos dos problemas presentes nos processos 

relacionados a operação, estoque, compras e ao mix de produtos.  

 

4.2 Mapeamento da Situação 

Para o mapeamento da situação, utilizou-se o método qualitativo de acordo com Flick 

(2007); já a técnica utilizada foi a da entrevista, segundo Richardson (2011). 

 

4.2.1 Método Qualitativo 

Para Flick (2007), a mudança social acelerada tem como consequência um tipo de 

pesquisa cada vez mais diversificada, a ponto de ser obrigado a utilizar algumas estratégias 

indutivas em vez de partir por uma estratégia de teoria para abordar contextos sociais que 

serão estudados.  

Flick (2007) esclarece que a pesquisa qualitativa é orientada para que haja análise dos 

casos concretos em sua particularidade de local e tempo. Portanto, a pesquisa qualitativa está 

em boas condições de traçar caminhos para a psicologia e as ciências sociais concretizarem 

tendências e transformá-las de programas de pesquisa.  

A pesquisa qualitativa não se baseia em conceitos teóricos ou metodológicos 

unificados, e sim, por meio de várias abordagens nas quais se caracterizam esse tipo de 

discussão e prática de pesquisa, e como resultado, ocorreu uma enorme evolução, de forma 

paralela, e, em parte, de forma sequencial (FLICK, 2007). Dessa forma, serão apresentadas 

essas técnicas iniciando-se pela entrevista e, em seguida, a técnica de observação pessoal. 
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4.2.2 Entrevistas 

Richardson (2011) descreve que a melhor maneira de participar e entender a mente de 

outro ser humano é a interação rosto a rosto, pois existe uma proximidade com a mente, vida e 

definição dos indivíduos. A entrevista então torna-se uma técnica fundamental que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre pessoas.  

Uma entrevista construída com perguntas e respostas pré-definidas denomina-se como 

entrevista estruturada, usualmente chamada de “questionário”; como já foi visto, é um 

instrumento de coleta de dados também.   

Dessa forma, neste projeto utilizou-se a técnica da entrevista não estruturada, também 

chamada por entrevista em profundidade, que é aquela em que as respostas não estão em 

alternativas nem podem ser pré-formuladas.  

O entrevistado responderá com aspectos que ele considera mais relevantes como 

forma de resposta. Por meio de uma conversa guiada, pretende-se obter informações 

detalhadas que possam ser utilizadas em uma análise qualitativa. Esse tipo de entrevista busca 

entender o como e o porquê algo ocorre, em lugar de determinar a frequência de certas 

ocorrências nas quais o pesquisador acredita.  

 

4.3 Análises  

Neste tópico serão apresentados, por intermédio da ferramenta SWOT, de acordo com 

os entendimentos dos colaboradores com posição gerencial, a síntese dos registros das - 

Forças; Fraquezas; Oportunidades; Ameaças.  

 

4.3.1 SWOT 

Empresas utilizam a análise SWOT para estabelecer a estratégia externa à empresa. 

Em sessões informais, os participantes recebem quatro folhas de papel (Forças; Fraquezas; 

Oportunidades; Ameaças) para que, em um tempo restrito, por exemplo 10 minutos de 

brainstorming, identifiquem o SWOT da empresa.  

A SWOT tem uma base teórica importante, sendo no aspecto de forças e fraquezas 

similar a uma análise de posicionamento e no aspecto de oportunidades e ameaças, similar a 

uma análise setorial (BESANKO et al., 2006; DRANOVE; MARCIANO, 2007). A análise de 

forças e fraquezas tem essencialmente um foco interno que pode ser unido a uma análise de 

mercado, foco externo, compondo o que se denomina análise SWOT que apresenta um duplo 

propósito.  



30 
 

Em primeiro lugar, busca identificar os fatores internos e externos de maior 

significância para a organização e seus mercados (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005). 

Em seguida, cruza o conhecimento dos pontos fortes e fracos com as ameaças e oportunidades 

que auxiliam na formulação da estratégia empresarial.  

A análise dos pontos fortes pode ser vantajosa para estratégias defensivas e ofensivas, 

enquanto os pontos fracos evidenciam vulnerabilidades às mudanças no mercado e/ou ações 

dos concorrentes (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005).  O Quadro 1 trata das 

implicações estratégicas da análise SWOT, enquanto o Quadro 2 apresenta a síntese de SWOT 

da empresa Santo Grão. 

 
     Quadro 1: Implicações estratégicas da Análise SWOT  

     Fonte: adaptado pelos autores de Hooley; Saunders e Piercy (2005) 

 

  Porter (1980), propõe uma estrutura conveniente para explorar os fatores econômicos 

que afetam os lucros das empresas classificando-os em cinco forças competitivas. Uma 

análise setorial, para serem mapeadas as oportunidades e as ameaças, pode ser realizada 

considerando as cinco forças de Porter e a cadeia de valor proposta por Nalebuff e 

Brandenberger (1996), já que para Porter os fornecedores, distribuidores e concorrentes 

poderiam destruir o lucro da empresa enquanto Nalebuff e Brandenberger (1996) evidenciam 

que a coopetição por vezes aumenta os ganhos das organizações.  

Com base na análise SWOT, pode-se estabelecer os fatores-chave do sucesso (Key 

Factors for Success – KFS) para mercados específicos. KFS são fundamentais para a 

realização de negócios sendo identificados pelas diferenças entre líderes e seguidores. Em 

mercados de commodities, por exemplo, o KFS está na eficiência do processo produtivo o que 

resulta em custos baixos e preços baixos, considerados os únicos diferenciais possíveis no 

produto (OHMAE, 1982).  

 

 

 

 Interno Externo 
Aspecto 
Positivo 

Pontos Fortes 
Usar pontos fortes existentes para 

combater as ameaças 

Oportunidades 
Explorar os pontos fortes existentes nas 

áreas de oportunidades 

Aspecto 
Negativo 

Pontos Fracos 
Construir novos pontos fortes para poder 

aproveitar as oportunidades 

Ameaças 
Usar pontos fortes existentes para 

combater as ameaças 
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4.3.2 Análise SWOT – Realidade Santo Grão 

Feita com base na reunião realizada no dia 02 de outubro de 2017 com os 12 

profissionais, gestores e o CEO para aplicação da ferramenta SWOT, com a finalidade de 

conhecer a visão de   cada profissional.   

A aplicação foi de forma individualizada acerca de cada um dos pontos que envolvem 

a ferramenta. Posteriormente as informações foram sintetizadas pelos pesquisadores conforme 

o Quadro 2.  

 

Quadro 2: Síntese das informações da análise SWOT com a empresa 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

4.3.3 Coleta de Informações Internas  

As sínteses foram obtidas fazendo-se a leitura no sentido horizontal conforme 

APÊNDICE A, partindo-se da pergunta e fazendo o confronto e as sínteses entre as frases 

sucintas ou palavras-chaves de cada participante de reunião ou entrevistado, inseridas nas 

colunas. As sínteses resultantes na última coluna, devem representar a essência do que foi 

falado nas reuniões e entrevistas iniciais.  

É oportuno lembrar que várias perguntas geralmente resultam em uma ou poucas 

sínteses (MARCONDES; MIGUEL; ENTREVISTADOR; PEREZ, 2017). As sínteses 

descritas a seguir foram oriundas das entrevistas com os profissionais envolvendo as áreas 

corporativas, operações e unidades de negócios. Para tanto, utilizou-se a abordagem de Flores 

(1994) criando categorias e posteriormente agrupando-as em metacategorias apresentadas no 

APÊNDICE A. 

 Interno Externo 
Pontos Fortes 

As forças do Santo Grão, na visão dos gerentes, 
resumem-se a: uma equipe boa, produtos de 
qualidade, oferecer desenvolvimento e treinamento 
de pessoas, cultura e filosofia da empresa, o 
ambiente, a marca, uma empresa humanizada, 
liberdade e interação entre níveis e posicionamento 
consolidado no mercado. 

Oportunidades 
Aos olhos dos gerentes as oportunidades do Santo 
Grão estão no crescimento do mercado e na 
participação de ações sociais, principalmente. Outras 
oportunidades são as mudanças culturais dos clientes 
e o maior apreço por produtos de qualidade. 
 

Pontos Fracos 
As fraquezas do Santo Grão estão centradas na falta 
de processos, falta de foco e na centralização de 
decisões no fundador. Estes pilares sustentam uma 
série de outras fraquezas, como a desorganização, 
falta de inovação e a falta de padronização. 

Ameaças 
As principais ameaças estão no ambiente 
governamental, na concorrência e na mudança dos 
hábitos de consumo. No ambiente governamental 
destacam-se a crise político-econômica e os impostos. 
O aumento da concorrência e a tendência de comida 
saudável que podem colocar o Santo Grão em risco. 
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4.3.4 Análise das Informações Obtidas - Sínteses 

Neste tópico, são apresentadas as sínteses das análises obtidas por meio das 

entrevistas, considerando as três grandes áreas organizacionais do Santo Grão, sendo elas: 

corporativas, operações e unidades de negócios. 

Corporativas 

Com base nas entrevistas, categorias e metacategorias são apresentadas as sínteses das 

análises. Com relação as questões relacionadas a – estrutura organizacional, hierarquia, 

tomada de decisão, e autoridade, pode-se verificar que a estrutura organizacional é em 

formato de pirâmide (tradicional) o que levam as decisões serem centralizadas no fundador. 

Nas questões administrativas a aprovação depende do superior, no caso o fundador, já nas 

Unidades a decisão final está no gerente geral.  

Porém a participação dos funcionários é ativa. Pode-se associar as condições 

anteriormente apresentadas ocorrem pelo fato dos processos serem desestruturados. Embora, 

haja autonomia e muita conversa. Todavia, pode-se inferir que essa autonomia não há uma 

limitação clara. Considerando que os processos são desorganizados, isso resulta nas muitas 

conversas.    

A partir das informações apresentadas com relação falta de clareza na estrutura 

organizacional e na desorganização dos processos é consequência da falta de registro nos 

processos, ou seja, nada é registrado por escrito, tanto nas etapas dos processos 

administrativos bem como nos processos operacionais, que resulta na autonomia sem limites, 

na sobreposição nas atividades das áreas e isso leva a centralização das tomadas de decisão. 

Outra condição que ocorre, é a falta de visão sistêmica do negócio por parte dos funcionários, 

em que pese sejam realizados treinamentos.  

Porém, nas Unidades isso pode ocorrer. Embora, as Unidades façam os seus 

planejamentos de demanda não há um critério para a elaboração desse planejamento, 

considerando que cada Unidade tenha a sua especificidade. Porém, é necessário ter uma 

metodologia para que isso seja feito de maneira institucional. 

As Unidades podem criar seu mix de produtos, entretanto, isso pode estar associado ao 

gosto pessoal do fundador. Nesse sentido, o uso da ficha técnica como ferramenta padrão 

torna-se fundamental para a definição dos pratos a serem colocados no cardápio. Outro 

aspecto primordial é a utilização de uma metodologia para determinação dos preços dos 

pratos, e de como eles serão lançados para a venda.  
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Elaborar pratos ou lança-los por meio de feeling, pode levar a uma imprecisão nos 

preços praticados, isto é, pode ser superfaturado ou subfaturado. Todavia, mesmo que se 

adotando a utilização do CMV como padrão institucional, isso não assegura que as decisões 

serão tomadas pelos gestores corporativos e/ ou pelos gestores das Unidades. 

 

Operações 

Questões relativas a estrutura organizacional, tomada de decisão e autoridade as 

entrevistas evidenciam uma estrutura vertical com o fundador centralizando as decisões a 

despeito da liberdade das unidades sugerirem e decidirem por sua conduta operacional. Esta 

liberdade, proclamada por todos, é muito mais do que um discurso, mas uma crença arraigada 

aos princípios de formação do negócio com seus fundadores não estabelecendo regras claras 

da prática.  

As reuniões mensais entre o corporativo de SP e as unidades de negócio para 

verificação da situação, implementação de novas práticas e tomada de decisão com a 

participação dos fundadores, contribuem de um modo geral para a lentidão do processo 

decisório por sua frequência de realização e mesmo por sua informalidade, onde nem todas as 

medidas adotadas pelas unidades são informadas e discutidas. 

Alguns outros aspectos administrativos de importância merecem uma consideração 

ampla diante das evidencias. Um destes casos é a ligação entre o número de atividades 

desenvolvidas, quer sejam administrativas ou operacionais, e o número de funcionários 

disponíveis. Há uma percepção por parte dos entrevistados de que o quadro corporativo está 

com excesso de pessoas, mas não existe um procedimento estabelecido que evitasse tal 

situação ou defina as ações a serem tomadas.  

A comunicação com os quadros operacionais das unidades passa por problema 

semelhante já que as informações devem ser disseminadas, mas nada confirma que esta 

prática é executada pois parte-se do princípio que é, sendo isto uma crença e não algo 

verificável. 

Da mesma maneira planejamento da demanda, estoques, escolha de fornecedores, 

padrões de qualidade, a distribuição do trabalho entre os funcionários, carece de um suporte 

metodológico que permita estabelecer processos. Por sua importância preços não foram 

enquadrados no comentário acima. Nesse sentido, a ficha técnica dos pratos é de fundamental 

valor assim como a metodologia CMV para determinação dos preços. Isto não exclui a 

pesquisa de mercado, mas leva a um entendimento maior dos preços, ao estabelecimento de 

uma política de preços que pode construir uma organização melhor em todos os sentidos. 
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Unidades de Negócios 

Com relação às questões relacionadas à estrutura organizacional, hierarquia, tomada 

de decisão e autoridade, pode-se verificar que a Unidade responde à Franqueadora e na 

Unidade há uma hierarquia, mas confusa e pouco respeitada: há muita conversa e muitas 

vezes os níveis são relegados a segundo plano.   Pressupõe-se que isso ocorra pelo fato dos 

processos serem desestruturados.  

As reuniões de equipe e os grupos de mídias sociais, como o Whatsapp, facilitam a 

comunicação mas desfavorecem o respeito à hierarquia nas decisões tanto operacionais como 

administrativas. Não há critérios formais para alocar um determinado número de funcionários 

numa certa atividade. Outra situação identificada é a restrita visão do negócio por parte dos 

funcionários, focados apenas na sua área de atuação. Em algumas Unidades, o Planejamento 

de Demanda é elaborado com base nas ferramentas Power BI e Xero, mas não há um critério 

padrão para sua elaboração. 

Via de regra, a seleção dos fornecedores é centralizada na franqueadora, apesar de 

algumas Unidades tomarem a iniciativa de buscar alternativas por si só quando os estoques se 

mostram insuficientes. Só nesses casos a negociação é feita individualmente por cada 

franqueado, sem formalização por contrato. A sazonalidade dos produtos é levada em 

consideração pelo Marketing, que sinaliza às Unidades o momento mais adequado para se 

trocar o cardápio. O padrão de qualidade da matéria prima é definido pela franqueadora, mas 

não há um padrão para o prato depois de elaborado: é o cliente quem vai sinalizar se a 

qualidade está boa ou não.  

Outro serviço oferecido pela franqueadora é o treinamento das Unidades. O 

responsável por compras se relaciona com todas as áreas da unidade para levantar suas 

necessidades. Não há uma política formal de estoques: o controle é manual e a reposição é 

feita à medida que a matéria prima se esgota; portanto, a ideia de usar lote econômico não 

existe. As variações de consumo são administradas por meio dos relatórios de vendas e pela 

experiência. 

Com relação aos itens que possam fazer parte do mix de produtos, leva-se muito em 

conta os produtos que sejam estratégicos, aqueles que estejam mais relacionados com a 

imagem da empresa, além da opinião do cliente e da intuição do gestor. O estágio no Ciclo de 

Vida do Produto (CVP), a concorrência, a característica do público da região e a 

confiabilidade do fornecedor são fatores fortemente considerados.  

Com relação à exclusão de itens, além desses aspectos mencionados, a performance do 

produto (métricas) é uma condição básica. Para calcular o custo do prato, utiliza-se como 
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apoio as fichas técnicas, porém o preço adotado é muito mais baseado na concorrência e 

pouco no custo efetivo do produto. O custo crescente dos ingredientes é pouco administrado. 

O custo do prato é calculado com base nas fichas técnicas e o preço é baseado muito 

mais na concorrência e pouco no custo do produto. O custo crescente dos ingredientes é 

pouco administrado. 

 

5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

5.1 Alternativas para a Solução 

Paras as alternativas de solução, foram elaboradas fundamentações teóricas de forma 

pontual e objetiva, tratando de conceitos e técnicas que foram apresentadas no decorrer das 

propostas de soluções. 

 

5.1.1 Estrutura Organizacional 

A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um processo 

por meio do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os níveis mais baixos até a 

Alta Administração são especificadas e um sistema de comunicação é delineado permitindo 

que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para que 

possam atingir os objetivos organizacionais (VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2003).  

Para que se possa entender o funcionamento e as particularidades dos processos 

praticados e desenvolvidos pelas organizações, é necessário identificar e ponderar qual o tipo 

de estrutura organizacional que melhor se enquadra nas atividades praticadas nas 

organizações. Nesse sentido, a estrutura organizacional é delineada por meio de várias formas 

de departamentalização, assim como as suas atribuições, isto é, aquilo que órgãos devem 

executar. 

Assim, Oliveira (1998) argumenta que a departamentalização é o agrupamento de 

atividades, funções que obedecem um critério específico de homogeneidade. Assim sendo, em 

função do momento por que as organizações passam, os administradores devem desenvolver 

habilidades para compreender o momento competitivo que o mercado impõe. Dentro desse 

contexto, entender os fenômenos organizacionais é sem dúvida a grande barreira a ser 

rompida pelos administradores contemporâneos.  

Dentre os modelos tradicionais, encontram-se departamentalizações que são 

apresentados no Quadro 3. 
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     Quadro 3: Tipos de departamentalização para estrutura organizacional 

Tipo Descrição 
Funcional Apresenta como característica básica à área de conhecimento para a execução da 

atividade, de modo que esses conhecimentos são utilizados em várias áreas gerenciais. 
Geográfico Ocorre quando a empresa opera com negócios em diferentes regiões obedecendo às 

mesmas configurações. 
Processo É utilizada para representar as fases constantes num processo. 
Clientes Quando a organização opera na diversidade de clientes. 
Produtos/serviços A estrutura repousa sobre a variedade de produtos. 
Projetos Estrutura por Projetos quando inversamente o gerente de projetos tem o nível 

hierárquico maior que o gerente funcional. 
Matricial Sugere a combinação de várias estruturas de modo atender o momento estratégico que 

a organização atravessa. A forma matricial apareceu como uma solução devido à 
inadequação da estrutura funcional para as atividades integradas. Atividades que 
requerem interação entre as áreas funcionais. A Matriz é uma forma de manter as 
unidades funcionais criando relações horizontais entre elas. Como resultado de sua 
aparência híbrida este tipo de estrutura tem sido definido de várias maneiras. A Matriz 
é ao mesmo tempo tradicional e uma unidade solucionadora de problemas (KARZ e 
KAHN, 1996), (KAHN e ROSENZWEIG, 1970) conceituaram como “um esquema 
conceitual para analisar as múltiplas relações que existem entre uma unidade tarefa e 
o sistema administrativo. 

    Fonte: Adaptado pelos autores de Vasconcellos e Hemsley (2003) 
 
Outro aspecto que envolve a estrutura organizacional é a centralização. Essa condição 

está associada à maneira pela qual a tomada de decisão está localizada. Em geral, está 

próxima ao topo da hierarquia da empresa. Contudo, cabe mencionar vantagens e 

desvantagens desse modelo.  

As vantagens são: as decisões são tomadas por quem possui visão sistêmica da 

empresa; as decisões são consistentes com os objetivos empresariais globais e os esforços 

duplicados são podem ser eliminados. Já as desvantagens são: as administrações às vezes 

podem estar distantes dos fatos; podem não ter contatos com as pessoas envolvidas com 

aquela realidade e as decisões podem passar por toda cadeia hierárquica, o que pode ocasionar 

mais custos operacionais. 

 

5.1.2 Fluxograma 

De acordo com Araújo (2001), fluxograma é uma representação gráfica com o 

objetivo de apresentar uma sequência lógica dos processos. Os símbolos que compõem o 

fluxograma são estabelecidos por convenção. A técnica mais utilizada e popular para o estudo 

de processos administrativos é a elaboração de fluxogramas, que de uma forma geral, procura 

mapear o passo a passo dos processos, ação por ação (ARAÚJO, 2001). 

As vantagens dos fluxogramas são, segundo Cury (2000): entendimento mais simples 

e objetivo do que em outros métodos descritivos; facilidade de localização de falhas no 

processo pela fácil visualização das etapas; visualização mais apurada de todos os 
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componentes do sistema, seja ele mecanizado ou manual, facilitando a análise de sua eficácia; 

possibilidade de aplicação a qualquer processo, desde os mais simples até os mais complexos; 

e rápida interpretação de possíveis mudanças em qualquer etapa do processo existente, por 

demonstrar claramente as modificações propostas. 

Para a realização das análises dos processos é necessário mapeá-los. E isso deverá ser 

realizado “in loco”, ou seja, no campo no local onde está sendo realizado a coleta de dados. 

 

5.1.3 Análise de Processos 

Processos podem ser definidos, de acordo com Cury (2000), como uma série de 

atividades ou etapas que recebem insumos (materiais, mão de obra, informações, 

equipamento, procedimentos) e que resultam em produtos finais (físicos, serviço ou 

informação), com valor agregado direcionado ao cliente alvo. Por isso, todo trabalho que uma 

empresa exerça, integra um processo.  

Conforme Araújo (2001), em um processo, cada funcionário executa um conjunto de 

atividades que contribuem para a união de todos os esforços que resultam no produto final e 

seu respectivo valor agregado.  

Os graus de decisão variam entre os colaboradores e muitas vezes independentemente 

de sua posição hierárquica dentro da organização. O objetivo da análise de processos é de 

assegurar o fluxo correto e eficiente dos processos e manter os limites de decisão dentro de 

princípios que garantam sua eficácia e eficiência.  

Segundo Araújo (2001, p. 65) in Killer (1988) os estudos de processos apresentam os 

seguintes objetivos: 

• Identificar a utilidade de cada etapa do processo. 

• Verificar as vantagens em alterar a sequência das operações. 

• Procurar adequar as operações (passos) às pessoas que as executam. 

• Identificar a necessidade de treinamento para o trabalho específico de 

processo. 

 

5.1.4 Análise de Distribuição do Trabalho  

De acordo com Cury (2000), a análise de distribuição do trabalho tem como objetivo 

distribuir e avaliar como as atividades estão sendo distribuídas e desenvolvidas entre e dentro 

os diversos órgãos da empresa, assim permitindo identificar as atividades individuais de cada 

funcionário. Nesse sentido, elaborar o quadro de distribuição do trabalho (QDT) é 

fundamental.  
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Mas para tanto, os processos devem estar mapeados e registrados. Segundo o autor, a 

análise da distribuição do trabalho possibilita identificar e criticar a carga de trabalho de cada 

unidade da organização. Para isso, é necessário elaborar o QDT. 

Sendo assim, Cury (2000, p. 403) propõe as seguintes condições: 

• Diagnosticar eventuais tempos mortos. 

• Identificar as tarefas de maior importância ou que exijam maior tempo em 

manipulação. 

• Controlar a correspondência entre o treinamento dos empregados e as tarefas a 

estes atribuídas. 

• Verificar a existência de um equilíbrio na distribuição das várias tarefas. 

 

Para a utilização dessa técnica e consequentemente a obtenção de uma análise 

adequada, é fundamental o desenvolvimento de uma sequência ordenada de operações com as 

seguintes informações, como apresentadas por Cury (2000, p. 403). 

• Quais as tarefas individuais desenvolvidas pelos diversos empregados de um 

órgão sob análise. 

• Qual o tempo gasto, por empregado, por tarefa, num certo período de tempo 

(semana por exemplo). 

• Quais as atividades desenvolvidas pelo órgão, em ordem decrescente de 

importância, segundo a ótica do gerente. 

• Qual a distribuição das atividades dos órgãos em tarefas, pelos respectivos 

empregados. 
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A Figura 4 apresenta um modelo de como elaborar um Quadro de Distribuição do 

Trabalho - QDT. Esse quadro pode ser adaptado conforme a realidade e especificidade de 

cada órgão da empresa ou de cada empresa.  

 

Figura 4: Modelo de Quadro de Distribuição do Trabalho - QDT 

Logotipo da Empresa Quadro de Distribuição do Trabalho Órgão: 

Atividades do 
órgão 

 Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 

Denominação *T 
Hs 

Tarefas *T 
Hs 

Tarefas *T 
Hs 

Tarefas *T 
Hs 

 

 

 
 

      

Total        

  Fonte: Adaptado pelos autores de Cury (2000, p.409)                                                  *Tempo 

 

5.1.5 Propostas Apresentadas e Validadas  

As propostas relacionadas a seguir foram realizadas nas grandes áreas organizacionais 

da empresa, com o objetivo de contribuir para uma mudança organizacional efetiva, 

compreendendo as áreas do corporativas, de operações e das unidades de negócios. 

Cabe salientar que essas propostas foram apresentadas e validadas, uma a uma, pelos 

CEO/Proprietários e o corpo gerencial da empresa, por meio da realização de duas reuniões na 
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sede da empresa. A primeira realizada em 21/02/2018 com as presenças do CEO/Proprietários 

e dos gerentes de Recursos Humanos e Financeiro. A segunda reunião aconteceu em 

28/03/2018 com a participação de funcionários e dos gestores da Unidade de Negócios.  

 

Corporativas 

• Deixar claro a estrutura organizacional – com atribuições definidas de cada área e seus 

gestores. 

• Elaborar um organograma da estrutura organizacional. 

• Padronizar os processos registrados (em manuais) 

• Elaborar e padronizar um processo de balanceamento de atividade/funcionário, adotar 

do quadro de distribuição do trabalho - QDT. 

• Treinar e padronizar nos processos de comunicação, administrativa e operacional. 

• Elaborar uma metodologia de planejamento de demanda. 

• Implementar uma metodologia de demanda. 

• Utilizar a ficha técnica de forma institucional para a elaboração dos pratos. 

• Mapear os processos operacionais. 

• Adotar do CMV no âmbito institucional como forma de parâmetros para o 

estabelecimento de preços, permanência ou retirada dos pratos considerando o mix de 

produtos. 

 

Operações 

• Definir a estrutura organizacional em todas as suas instâncias como: organograma; 

cargos; responsabilidades; atribuições e tomada de decisões. 

• Elaborar manuais para todos os processos administrativos e operacionais.  

• Definir um programa de treinamentos para novos entrantes e para os colaboradores de 
hoje da organização 

• Adotar a ficha técnica, CMV e indicadores de desempenho para avaliação dos 
negócios e avaliação da equipe 

• Centralizar as compras. 
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Unidades de Negócios  

• Deixar clara nas unidades, a estrutura organizacional – com atribuições definidas de 

cada área e seus gestores. 

• Elaborar organograma da estrutura organizacional das unidades. 

• Padronizar os processos registrados (em manuais) 

• Elaborar e padronizar um processo de balanceamento de atividade/funcionário. Adotar 
o quadro de distribuição do trabalho - QDT. 

• Treinar (aumentar a visão de negócios dos colaboradores), padronização nos processos 
de comunicação, administrativa e operacional. 

• Elaborar e implementar uma metodologia de planejamento de demanda. 

• Desenvolver e implementar uma metodologia de seleção de fornecedores 

• Estabelecer um critério e um procedimento para controlar a qualidade dos pratos que 
saem da cozinha. 

• Desenvolver e implementar um sistema de controle automático de estoques de forma a 
permitir que as compras sejam feitas de maneira sistemática também. 

• Decidir sobre o de mix de produtos, passar a levar em conta a força das ações de 
comunicação bem como a sinergia que possa existir entre um item e outro na inclusão 
de um novo produto no cardápio. 

• Mapear dos processos operacionais. 

• Adotar do CMV no âmbito institucional como forma de parâmetros para o 
estabelecimento de preços ou da permanência dos pratos considerando o mix de 
produtos. 

• CMV – Custo de Mercadoria Vendida  

• Adotar metodologias, mapear e padronizar os processos, além do 
estabelecimento indicadores de desempenho, é possível decidir com clareza, 
por exemplo: quais atividades podem ser centralizadas daquelas que podem ser 
descentralizadas.  

• Utilizar de técnicas a exemplo: ficha técnica e CMV, é viável para a definição 
dos pratos para os cardápios, quais podem ser viáveis economicamente ou 
adotá-los estrategicamente para a imagem do Santo Grão.  
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Portanto, definir e documentar os processos pode resultar numa nova organização com 

competências e habilidades diferenciadas, com custos adequados, atendimento aprimorado, 

mantendo-a competitividade e sendo um lugar atrativo para se trabalhar. Condição 

fundamental para a realização da estratégia para franquias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando que a empresa Santo Grão apresenta um declínio em sua lucratividade, 

isto de acordo com os seus gestores, e após entrevistas com funcionários, corpo gerencial e 

CEO/proprietários, e mais a aplicação da ferramenta SWOT realizadas - in loco - foram feitas 

as análises dos dados coletados e identificados problemas que podem estar contribuindo para 

que essa situação ocorra.   

Em decorrência, foram sugeridas propostas de solução apresentadas neste projeto no 

que se refere às áreas corporativas, operações e unidades de negócios expressas e entregue no 

- Relatório Gerencial. Para tanto, a gestão do Santo Grão requer que os processos sejam 

mapeados e registrados, estabelecendo um padrão bem como uma estrutura organizacional 

definida com atribuições claras para cada área. Outro aspecto identificado como necessário, é 

a utilização por parte das áreas de operações e unidades de negócios de forma institucional e a 

ficha técnica e da ferramenta CMV (custo de mercadoria vendida) para a elaboração e 

atualização do cardápio. 

Assim, para a implementação dessas pospostas, o treinamento se revela prioridade 

para a direção, pois com o desenvolvimento da visão de negócio, de equipes eficazes e de 

habilidades no atendimento ao cliente, as mudanças na empresa para obtenção de melhoria 

resultados devem ocorrer de maneira dinâmica e natural, fase fundamental para o 

desenvolvimento do negócio.  

Nesse sentido, faz-se oportuno registrar o intento expresso pela empresa da 

continuidade do projeto inicialmente sob a forma de treinamento da equipe gerencial.  
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APÊNDICE A – Categorias – metacategorias e sínteses das entrevistas 
 

Perguntas Entrevistado 1  Perguntas Entrevistado 2  Categorias Metacategorias 
1. Como está 
configurada a 
estrutura 
organizacional da sua 
Unidade? 
Como está delineada 
a hierarquia? 

Entrevistador: Como é a estrutura do Santo 
Grão? Quem manda em que? 
Respondente: Hoje o que eu vejo, a estrutura 
é assim. O Marco ele tá lá no topo, ele que 
direciona as pessoas abaixo do Marco, que 
são seus braços direito. 
Entrevistador: Quem são? 
Respondente: Eu diria que a [*funcionário], 
eu me coloco nessa posição, o 
[*funcionário] o [*funcionário] e a 
[*funcionário]. 
Entrevistador: Vamos dizer que isso é o 
corporativo? 
Respondente: Isso 
Entrevistador: É quem comanda o 
funcionamento de todas as unidades no final 
das contas? 
Respondente: no final das contas. 
Entrevistador: Ok, então essa é a estrutura e 
hierarquia vocês tem aqui? 
Respondente: Pensando como franqueadora, 
não pensando nas unidades em si. Em cada 
unidade. 
Entrevistador: Ai em cada unidade tem a sua 
estrutura? 
Respondente: Exatamente 
Entrevistador: Mas daquela estrutura em 
particular da unidade responde aqui? 
Respondente: Exatamente  
Entrevistador: Esse alguém lá da unidade 
geralmente responde para quem aqui? 
Respondente: Geralmente, esse alguém da 
unidade responde para o Marco. 

 Respondente: Eu vou explicar um pouco para vocês. 
O Santo Grão é uma “franquia” entre aspas, porque o 
Marco é sócio de todas as empresas, só que ele não 
está no contrato social de todas as empresas. Só 
quem está aqui dentro sabe como funciona. É 
complicado de entender. Como que ele é sócio e... é 
como que ele... pra empresas continuarem “simples 
nacional” as pequenas, ele não poderia ser sócio de 
todas, então ele tem um contrato onde as pessoas 
precisam seguir as regras para que as pessoas 
paguem para usar a marca Santo Grão. É uma 
franquia que na verdade ele tem metade de cada 
negócio, entendeu? Assim, hoje eu vou falar para 
vocês como que é a hierarquia do Santo Grão. Hoje é 
difícil falar... tem o Marco que é o... vamos dizer o 
presidente da empresa. 
Entrevistador: Controlador. 
Respondente: Controlador. Exatamente. Só que ele 
tem sócios que tem a mesma autonomia que ele no 
negócio com 50%. Então, ah o Marco é o maior? 
Não, não é. Ele tem metade de todas as empresas, 
mas os outros sócios também. Entendeu? Então hoje 
não dá para dizer quem que é o... se fosse quem 
que... quem que determina as coisas, assim, hoje é o 
Marco, mas os sócios dele hoje tem autonomia para 
falar “sim ou não”, então é uma... uma hierarquia 
muito... sei lá, difícil de estabelecer, entendeu? É... 
Entrevistador: E funciona? 
Respondente: Funciona! Está a 14 anos assim... hehe. 
Então... Então funciona, entendeu? 
Entrevistador: Mas como é que é essa linha de 
autoridade? Porque o Marco é em “cima”, e depois? 
Quem responde direto para ele? 
Respondente: Hoje quem responde direto para ele 
são os gerentes de lojas. Tem o Marco, tem o gerente 
de lojas, que são os sócios... eles são sócios e 
gerentes, entendeu? Só que eles que respondem para 
o Marco, entendeu? 
Entrevistador: E aqui dentro? 

 
O Marco ele tá lá no 
topo, ele que 
direciona as pessoas 
abaixo ... 
 
Eu diria que a 
[*funcionário], eu 
me coloco nessa 
posição, o 
[*funcionário] o 
[*funcionário] e a 
[*funcionário] 
 
: Geralmente, esse 
alguém da unidade 
responde para o 
Marco 
 
 
Marco que é o... 
vamos dizer o 
presidente da 
empresa. 
 
Marco é o maior? 
Não, não é. Ele tem 
metade de todas as 
empresas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centralização no 
``Franqueador´´ 
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Respondente: Aí aqui não porque agora, nós temos o 
Marco, ai tem eu e o [*funcionário], que a gente... na 
verdade o [*funcionário] está entrando agora pra 
cuidar mais da área financeira. Eu já estou aqui a 14 
anos, o [*funcionário] acabou de entrar. Então tem o 
Marco...Assim, a estrutura da franquiada...da 
franqueadora é o Marco, o [*funcionário], eu, ai tem 
a gerente de marketing, que também faz parte da 
franqueadora, a gerente de RH, e 3 assistentes. 
Assistente de... financeiro, assistente de marketing e 
assistente de RH, entendeu? 

2. Como ocorre a 
tomada de decisão? 
Delegação de 
autoridade? 

Entrevistador: Tá, então além de todo esse 
pessoal, tem as unidades. Tá. Como é que 
você toma uma decisão aqui? 
Respondente: Geralmente a decisão é 
tomada com base em reunião mesmo. É feita 
uma reunião pra isso, com os pilares. Com 
base na vivencia do dia a dia e as 
dificuldades dos outros gerentes de outra 
unidade. 
Entrevistador: E essa tomada de decisão, ela 
acaba sendo colegiada, isto é, todo mundo 
vota, todo mundo opina? Ou tem alguém 
que bate o martelo? 
Respondente: Todo mundo opina, mas tem 
alguém que bate o martelo. E o Marco bate o 
martelo. Mas a gente tem o espaço pra 
opinar. 
Entrevistador: E como vocês se sentem para 
opinar? 
Respondente: Eu me sinto livre, pelo menos 
eu me sinto livre pra opinar.  
Entrevistador: E se você vê alguma coisa 
errada, você aponta diretamente se essa 
coisa está errada? 
Respondente: Eu aponto, primeiro eu 
preciso buscar o conhecimento pra ver se 
essa coisa está errada, não só no achismo. 

 Respondente: A decisão é sempre tomada em grupo, 
entendeu? A gente... tem reuniões com as... com as 
franqueadas, uma vez por mês, onde são 
apresentadas as mudanças... as mudanças de 
cardápio, todo e qualquer tipo de mudança, isso é 
decidido em grupo... é... com todo mundo aqui. Tem 
algumas mudanças que a franqueadora, as vezes 
determina. Fala tipo assim... Ah... é... só pode usar o 
café com a marca Santo Grão. Isso é determinado. 
Eles não podem questionar, entendeu? Mas a maioria 
das mudanças, das decisões, são tomadas em grupo. 
Entrevistador: E essa... esse processo de tomada de 
decisão, é... tem um grau de autoridade daqui sobre 
as franqueadas, ou não? 
Respondente: Não. Eles têm...As franqueadas tem 
autonomia pra ir, em alguns casos pra dizer não. Tem 
algumas coisas que... que a franqueadora determina e 
eles precisam cumprir, mas algumas outras coisas 
não. Tipo... eu negócio o prato pra todo mundo 
quando eu vou... a gente acha o fornecedor novo. 
Trago um produto, eu negócio, acerto o preço do 
prato pra todo o grupo e mando para eles. Eles têm a 
opção de comprar, ou não desse fornecedor. Eles não 
precisam... eles podem até continuar com o que eles 
já têm, pagando mais caro, se assim eles acharem 
melhor. 
Entrevistador: Ok... então as franqueadas não são 
obrigadas a seguir esse padrão. 
Respondente: Não. Não... 

Geralmente a 
decisão é tomada 
com base em reunião 
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Decisão em grupo 

3. Qual é o ritmo da 
tomada de decisão 
das áreas (meio) 

Entrevistador: Principalmente se for da sua 
área?   
Respondente: Principalmente se for da 

 Entrevistador: Ta... agora, a decisão. Ainda falando 
de decisão. É rápida? 
Respondente: É rápida. 

Vocês não podem 
esperar muito tempo 
pra decidir uma 
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suporte? minha área, se for da área dos outros a gente 
só conversa um “pouquinho”. 
Entrevistador: Ok.  
Entrevistador: Quando é de outra área, você 
conversa com o responsável? Como 
exemplo, se você identificou um problema 
na área do J[*funcionário], Você conversa 
com o [*funcionário] ou com o Marco?  
Respondente: Hoje a gente conversaria na 
reunião, porque eu só saberia da dificuldade 
dele na reunião, quando ele abrisse. A gente 
tem uma reunião onde nos unimos e a gente 
vai contando a dificuldade um pro outro. 
Entrevistador: A reunião é um ponto de 
interação, onde todos relatam os seus 
problemas? 
Respondente: Isso, aí um tenta ajudar o 
outro. 
Entrevistador: A tomada de decisão é lenta 
ou é rápida?   
Respondente: É lenta, eu diria que é lenta. 
Entrevistador: É lenta porque vocês 
aguardam a reunião? 
Respondente: Porque a gente aguarda a 
reunião? É porque a gente aguarda a 
reunião. 
Entrevistador: Porque você não tem como 
ou tem como convocar uma reunião se tem 
algo excepcional acontecendo?  
Respondente: Bom você fez a pergunta, isso 
não é um hábito. Ter até teria, mas não é um 
hábito.  
Entrevistador: Geralmente todo mundo 
espera a reunião? 
Respondente: Sim 

Entrevistador: Vocês são ágeis para decidir? 
Respondente: Precisa ser rápida. Vocês não podem 
esperar muito tempo pra decidir uma coisa, de 
repente que está errado. Ou decidir por uma coisa 
que está certa. Então precisa ser muito rápido. 
Entrevistador: Se a reunião é uma vez por mês, como 
é que é essa agilidade? 
Respondente: Então, a reunião dos franqueados é 
uma vez por mês, mas nós temos a nossa reunião 
semanal. Da franqueadora, onde a gente... Está o 
Marco, eu, o [*funcionário] e todo pessoal de RH e 
de comunicação e marketing, então aqui a gente... é 
uma vez por semana, então a gente consegue decidir 
rápido o que vai se fazer, entendeu? 
Entrevistador: Ok... ótimo. Então você está dizendo 
para nós que tem um ritmo bom na empresa. 
Respondente: Temos um bom ritmo. 
Entrevistador: Se você fosse comparar com alguma 
outra empresa que você conhece, você ainda sim 
acharia que o Santo Grão é rápido? 
Respondente: Eu trabalhei... é... em outras empresas. 
Eu trabalhei na “Reinagrete Restaurante” e trabalhei 
no Spot 9 anos. É... essas empresas tem sócios que se 
reúnem uma vez por semana, então lá eu acho que as 
decisões eram mais rápidas ainda. Porque eles se 
reuniam toda segunda feira, os quatro sócios. Como 
são poucos sócios então era mais rápido do que aqui 
ainda, entendeu? Eu acho que a gente da... nesse caso 
estamos um pouco mais lentos na hora de tomar 
decisão. 
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vez por mês, mas 
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Processo decisório 
não processual 

4. Qual é o ritmo da 
tomada de decisão 
das áreas (fim) 
operação? 

  Entrevistador: Ok... como é que... como é que é essa 
comunicação? De vocês com os outros funcionários. 
Tem um pessoal lá em baixo que comercializa café... 
como é que é essa comunicação? 
Respondente: A comunicação é, nessa reunião que 
temos com os gerentes. Então quando qualquer 
decisão que é tomada, eles... eles automaticamente 
passam para todas suas equipes. O gerente geral 
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passa para o gerente de salão, pro gerente chefe de 
cozinha, pro gerente de bar e eles passam pros líderes 
e... e vai passando. 
Entrevistador: E isso é verbal? 
Respondente: Não... sim... geralmente a gente... as 
decisões que são tomadas, o marketing e 
comunicação mandam para todos os gerentes via e-
mail. Toda a reunião, a ata da reunião inteira é 
passada por e-mail semanalmente para todos eles e 
para as equipes é passada verbal.  

suas equipes...... 

5. Como ocorre a 
comunicação com o 
funcionário e os 
níveis hierárquicos? 

Entrevistador: Ok. Como é que é a 
comunicação desses funcionários com esses 
pilares que você disse? Fácil de se 
comunicar? Se alguém tem um problema 
financeiro, fala com o[*funcionário]? Ou 
RH fala com a [*funcionário]? Nutrição fala 
com você ? Ou salta direto pro Marco? Ou 
ás vezes na informalidade, num bate papo no 
corredor? Como é isso? 
Respondente: Com o Marco eu acredito que 
não chega. Não tem assim esse contato. 
Agora talvez tenha a parte de falar comigo, 
falar com a [*funcionário], com o 
[*funcionário] eu não sei te informar bem. 
Se na parte financeira eles procuram o 
[*funcionário] ou não. Eu sei que no Rh eles 
procuram, na nutrição eles procuram. Agora 
o financeiro eu não sei te informar.   
Entrevistador: Tá  
Respondente: Talvez procurariam o 
[*funcionário]. 
Entrevistador: Você acha que o normal é 
procurar o [*funcionário]? 
Respondente: É o normal é procurar o 
[*funcionário]. 
Entrevistador: Até pelo tempo que o 
[*funcionário] tá aqui 
Respondente: Exatamente. Porque o 
[*funcionário] é muito mais escritório, e o 
[*funcionário] por andar mais nas unidades. 

 Nas reuniões... eles têm reuniões semanais também, 
então a gerente passa para os garçons, gerente de 
salão, gerente de bar e gerente chefe de cozinha, e ele 
passa automaticamente para suas equipes. É claro 
que de vez em quando acontece de ah... de o cara não 
estar sabendo... ele diz “ah eu não estou sabendo”, 
“ah então você faltou nessa reunião e não está 
sabendo”, mas acontece. Mas a comunicação é feita 
bem rápida no mês... na semana que é tomada a 
decisão é para todo mundo já... já ficar sabendo. 
 

 
 
 
de vez em quando 
acontece de ah... de 
o cara não estar 
sabendo... 
 
 
....Mas a 
comunicação é feita 
bem rápida no mês... 
na semana que é 
tomada a decisão é 
para todo mundo 

 
 
 
 
 
 
 
Não processual a 
comunicação 

6. As atividades são 
realizadas em função 
do número de 

Entrevistador: Ok. Agora veja, falando das 
atividades em si, na parte do salão de 
cafeteria ou mesmo aqui no administrativo. 

 Entrevistador: Quando a gente fala assim, de 
atividades, o que é que isso gera? Seja ela preparar o 
café, ou seja, um processo administrativo, essas 
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funcionários? Qual é 
o critério para que 
isso aconteça? 
 

Elas são realizadas em função do número de 
funcionários? Tem uma relação entre o 
número de funcionários que vocês têm e as 
atividades que vocês executam? 
Respondente: Olha eu desconheço, não 
saberia te informar essa relação. 
Entrevistador: Mudando um “pouquinho” a 
pergunta, Você que tem gente o suficiente 
para fazer os trabalhos? 
Respondente: Não pensando na excelência 
que a gente busca. 
Entrevistador: E você acha que tem gente 
demais em algum lugar? 
Respondente: Se é só achar, eu acho que na 
parte corporativa talvez posso ter gente a 
mais, poderia ... parte de gerencia eu acho 
que tem... 
Entrevistador: Na parte das unidades você 
acha que tem uma falta? 
Respondente: É, no operacional mesmo, eu 
acho que tem uma falta.  

atividades levam-se em conta o número de 
funcionários envolvidos? 
Respondente: Hoje não. Hoje toma-se as decisões 
muito sem saber se o número de pessoas é o 
suficiente ou se está demais. Hoje não se avalia 
muito isso não. 
Entrevistador: Por que você acha que não avalia? 
Respondente: Por que que eu acho que não avalia?... 
Vou te dar um exemplo: Eu... eu descubro... eu 
também além de tudo isso que eu faço, eu faço a 
carta de vinho das casas. Eu gosto muito de vinho 
então eu fui designado a fazer isso. E muitas vezes 
quando eu escolho dois, três vinhos pra colocar na 
carta, eu não me preocupo se a geladeira lá cabe, se o 
pessoal que tem lá atende. Eu simplesmente vou lá e 
falo: “esse vinho nós vamos colocar e...” 
Entrevistador: e depois como é que fica isso? 
Respondente: Aí depois é que a gente vai ver. Aí o 
cara vai lá e fala: “Ah mas eu não tenho espaço na 
geladeira”, aí vou ter que tirar um... entendeu? Ou se 
não tem gente pra atender, vai ter que contratar mais. 
Mas hoje não se pensa muito no que tem de estrutura 
para tomar decisões. 
Entrevistador: Essa escolha desse vinho por exemplo. 
Ela é justificada pra ele? Ele entende o porquê da 
nova escolha? 
Respondente: É... muitas vezes ele não entende. 
Porque eles acham que... que não tem que ficar 
trocando, que não tem que ficar mudando. Quando 
eu fico buscando sempre coisas novas, então eu acho 
que tem que ficar trocando, geralmente vinho você 
tem que ficar trocando o tempo inteiro, porque vai 
aparecendo coisas novas, mais baratas... então você 
fica trocando. Eles muitas vezes não entendem muito 
essas mudanças. 
Entrevistador: Então não tem um critério para pesar 
direitinho o número de funcionários. 
Respondente: Não. 
Entrevistador: ou caso de uma geladeira, se não tem 
tamanho ou tem. 
Respondente: não. Exatamente. Se o cara quer 
colocar um micro-ondas novo, eu não vou se o que 
eu tenho de capacidade de energia é o suficiente, que 
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é um erro... muitas vezes você coloca lá o micro-
ondas e quando você liga “pow”... porque não tem 
mais capacidade... isso aí a gente... em 14 anos a 
gente não faz isso bem. 
Entrevistador: Quer dizer, em uma dessas, de repente 
você não olha nem o tamanho do micro-ondas, ele 
pode até não caber lá. 
Respondente: É... ele pode até não caber lá. 
Exatamente. 
Entrevistador: Porque acontece, não é? 
Respondente: É... 
Entrevistador: da pra gente entender que isso é um 
custo né? 
Respondente: É. 

7. Os funcionários 
têm visão do todo do 
negócio? 

Entrevistador: Agora diga uma coisa para 
nós. Funcionário, não sendo vocês que estão 
lá mais ligados ao Marco, tem uma visão 
geral do negócio? 
Respondente: Acho que hoje não, já se 
perdeu um pouco 
Entrevistador: Ah você acha que se perdeu? 
Respondente: É acho que se perdeu  
Entrevistador: No passado isso existia? 
Respondente: Eu acredito que sim  
Entrevistador: Você tá aqui a quanto tempo? 
Respondente: 14 desde que fundou 
Entrevistador: Você sentiu que em algum 
momento isso foi se perdendo, quando foi se 
perdendo essa visão do todo? 
Respondente: Acho que a partir do momento 
que começou a abrir novas unidades, porque 
a comunicação foi ficando mais difícil, não 
sei como os gerentes de unidades “passa” 
“pros” demais  
Entrevistador: Você acha que foi ficando 
mais centralizado? Então cada unidade foi se 
desenvolvendo de acordo com cada gerente 
geral? 
Respondente: Eu acredito nisso  

 Entrevistador: Ótimo... Agora, os funcionário, de 
modo geral, não estou dizendo o [*funcionário], o 
[*funcionário] eu sei que tem, mas os funcionários de 
modo geral. Eles têm uma visão do negócio? Eles 
sabem o que é isso aqui? Ele sabe? 
Respondente: Eles não têm... eles sabem, mas eles 
não têm noção do... de como é o funcionamento 
assim... a gente não... a gente é muito transparente 
em todas as nossas atividades, então o ideal é que o 
gerente mostrasse para o funcionário todo mês, pra 
todos eles como é que foi o mês, se a casa foi bem, se 
a casa foi mal, onde não foi tão bem... mas 
geralmente eles não fazem isso. Entendeu? Como a 
gente trabalha com a pessoa que faz faculdade, eles 
tem uma noção, melhor, do que por exemplo: você 
pega um cara da cozinha e um cara do salão e vai 
falar do negócio. O cara que estuda, ele tem mais 
noção das coisas, entendeu? Mesmo sem ser 
mostrado pra ele, ele tem mais noção, de como 
funcionam as coisas. 
Entrevistador: E você disse que tem reunião semanal 
entre os gerentes. E com os funcionários, existe 
alguma reunião? Do Marco com os funcionários? 
Respondente: Não, o Marco só se reúne com os 
funcionários deles aqui. Nas casas cada gerente tem 
que se reunir com os... não com todos os 
funcionários, mas com os gerentes de salão, bar e da 
cozinha, e os gerentes de bar, salão e cozinha teriam 
que fazer também uma reunião com sua equipe 
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semanal. Se não está acontecendo, isso é uma outra... 
é um outro ponto, mas o ideal é que acontecesse. 
Entrevistador: E a comunicação deles para cima? 
Dos funcionários para a gerencia, existe alguma 
liberdade? 
Respondente: Sim. Nós damos liberdade total. De até 
chegar direto no Marco e falar o que ele quiser. Ele 
chega e vai “quero falar com você”. Ele vai marcar e 
vai escutar o funcionário... Ele não vai falar “não, vai 
falar com o teu gerente”, que seria o certo, mas se o 
funcionário acha que pode... quer falar com o Marco, 
não tem nenhum problema. 
Entrevistador: Ok. Bom então eles têm uma noção do 
negócio. 
Respondente: Tem. Noção tem. 
Entrevistador: Você concorda comigo que se eles 
têm só uma noção, ele também não entende muito 
qual é a importância dele aqui dentro. 
Respondente: Sim. Pra vocês terem uma ideia, nós 
fizemos uma experiência, pegamos um funcionário 
de uma loja que não estava bem. O negócio não 
estava bem, meio que estava empatando. Ai a gente 
perguntava pro funcionário, quanto ele achava que a 
loja estava ganhando por mês. Eles falavam 
absurdos, assim... ele não tinham noção do que é... 
eles acham que a empresa fatura R$400.000,00 e eles 
acham que a empresa lucra R$200.000,00, a noção 
deles é essa do negócio. Principalmente o pessoal da 
cozinha, a gente perguntava “quanto você acha... 
como é que tá o negócio aqui?”, eles diziam “ah aqui 
está ganhando R$200.000,00 por mês” e eles 
estavam dando prejuízo de R$20.000,00, mas eles 
estão achando que... Aí você têm que chamar o 
gerente e falar que os funcionários estão achando 
isso. Aí precisa mostrar... pode pegar do sistema, 
qualquer pessoa que quiser ver, até de fora, quer ver? 
Mostra. Não tem problema nenhum. Aqui é 
totalmente transparente. 

8. Como é realizado o 
Planejamento da 
demanda da sua 
Unidade? 

Entrevistador: Quer dizer que cada unidade 
planeja a sua demanda? 
Respondente: Sim, no fim do dia sim. 
Mesmo a gente tendo essa estrutura, acaba 
que...  

 Entrevistador: E você disse que tem reunião semanal 
entre os gerentes. E com os funcionários, existe 
alguma reunião? Do Marco com os funcionários? 
Respondente: Não, o Marco só se reúne com os 
funcionários deles aqui. Nas casas cada gerente tem 

Nas casas cada 
gerente tem que se 
reunir com os... não 
com todos os 
funcionários, mas 
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Entrevistador: Isso se perde, cada um faz o 
seu trabalho. É isso. Agora você sabe como 
por exemplo é negociada a questão 
qualidade.    

que se reunir com os... não com todos os 
funcionários, mas com os gerentes de salão, bar e da 
cozinha, e os gerentes de bar, salão e cozinha teriam 
que fazer também uma reunião com sua equipe 
semanal. Se não está acontecendo, isso é uma outra... 
é um outro ponto, mas o ideal é que acontecesse. 
Entrevistador: E a comunicação deles para cima? 
Dos funcionários para a gerencia, existe alguma 
liberdade? 
Respondente: Sim. Nós damos liberdade total. De até 
chegar direto no Marco e falar o que ele quiser. Ele 
chega e vai “quero falar com você”. Ele vai marcar e 
vai escutar o funcionário... Ele não vai falar “não, vai 
falar com o teu gerente”, que seria o certo, mas se o 
funcionário acha que pode... quer falar com o Marco, 
não tem nenhum problema. 
Entrevistador: Ok. Bom então eles têm uma noção do 
negócio. 
Respondente: Tem. Noção tem. 
Entrevistador: Você concorda comigo que se eles 
têm só uma noção, ele também não entende muito 
qual é a importância dele aqui dentro. 
Respondente: Sim. Pra vocês terem uma ideia, nós 
fizemos uma experiência, pegamos um funcionário 
de uma loja que não estava bem. O negócio não 
estava bem, meio que estava empatando. Ai a gente 
perguntava pro funcionário, quanto ele achava que a 
loja estava ganhando por mês. Eles falavam 
absurdos, assim... ele não tinham noção do que é... 
eles acham que a empresa fatura R$400.000,00 e eles 
acham que a empresa lucra R$200.000,00, a noção 
deles é essa do negócio. Principalmente o pessoal da 
cozinha, a gente perguntava “quanto você acha... 
como é que tá o negócio aqui?”, eles diziam “ah aqui 
está ganhando R$200.000,00 por mês” e eles 
estavam dando prejuízo de R$20.000,00, mas eles 
estão achando que... Aí você têm que chamar o 
gerente e falar que os funcionários estão achando 
isso. Aí precisa mostrar... pode pegar do sistema, 
qualquer pessoa que quiser ver, até de fora, quer ver? 
Mostra. Não tem problema nenhum. Aqui é 
totalmente transparente. 

com os gerentes de 
salão, bar e da 
cozinha, e os 
gerentes de bar, 
salão e cozinha 
teriam que fazer 
também uma reunião 
com sua equipe 
semanal. 

Compras Respondente: Como é negociada a qualidade 9. Há Entrevistador: Uma coisa que preocupa muito em   
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9. Quais os 
procedimentos para a 
qualidade em 
compras? 

do que se compra? 
Entrevistador: Você como nutricionista 
Respondente: Vou te falar com a minha 
visão de nutricionista, eu vou te falr que a 
qualidade do que se compra não é negociada 
de uma forma... foi um padrão de início. 
Descobrimos um fornecedor e a gente segue 
até hoje sem... mais definido pelo o que o 
Marco e a Renata gosto 
Entrevistador: Então o padrão está mais 
relacionado com a manutenção daquilo que 
estava no início? 
[*funcionário]: Sim  

documentação 
de todas as 
operações? 
 

empresas é a questão de operações. Toda a operação 
é documentada? 
Respondente: Não. 
Entrevistador: Quantos por centos das operações 
estão documentadas? 
Respondente: Olha...eu acredito que... documentado, 
documentado... assim, tudo! Uns 50%. Ainda tem 
muita coisa pra ser documentada. 
Entrevistador: E por que você acha que não está 
sendo documentada? 
Respondente: Porque... 
Entrevistador: Não vai em falar que é porque dá 
trabalho. 
Respondente: Não... não é trabalho. É que vem ano a 
ano passando as coisas... vai passando a mão... na 
realidade não é falta de tempo ou que dá trabalho, é 
meio que rotineiro. “Faz isso, passou, não 
documentou”. 
Entrevistador: vamos dizer assim... uma cultura da 
organização. 
Respondente: Pode ser! Uma cultura da organização 
não documentar tudo que tem que ser documentar. 
Entrevistador: Isso cria uma dificuldade? 
Respondente: Eu acho que sim porque a partir do 
momento que se documenta, você têm histórico pra 
usar no futuro. Se o documento do acordo que 
aconteceu em uma unidade, de repente na outra 
acontece a mesma coisa e eu sei como que foi... que 
ela resolveu. Entendeu? Para eu saber “como é que 
foi que fulana resolveu?”, aí fica mais fácil de você, 
às vezes, resolver algum problema. 
Entrevistador: Quer dizer, você corre o risco de estar 
fazendo uma solução que, talvez, seja até pior do que 
a anterior. Você diria que mesmo não sendo 
documentado, existe uma análise das operações? 
Cada operação é pensada? 
Respondente: Eu acredito que sim. 
Entrevistador: Mas é mais uma questão de fé do que 
de verdade. 
Respondente: É... eu acho que qualquer operação que 
as casas façam, eles vão analisar entre eles lá. Muitas 
vezes nós não ficamos sabendo daqui. Às vezes 
acontecem coisas que eu só fico sabendo quando eu 

 
eu vou te falr que a 
qualidade do que se 
compra não é 
negociada de uma 
forma... foi um 
padrão de início. 
Descobrimos um 
fornecedor e a gente 
segue até hoje sem... 
mais definido pelo o 
que o Marco e a 
Renata gosto.... 
 
 
 
Olha...eu acredito 
que... documentado, 
documentado... 
assim, tudo! Uns 
50%. Ainda tem 
muita coisa pra ser 
documentada. 
 
 
Pode ser! Uma 
cultura da 
organização não 
documentar tudo que 
tem que ser 
documentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem registro 
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vou na loja. Tipo... o cara coloca um produto novo lá 
e eles não... tipo, eles podem colocar produtos novos, 
só que nós temos o poder de não gostar e pedir para 
tirar. Você cria o prato na unidade Itaim e não 
precisa avisar a franqueadora que você criou esse 
prato, mas quando a gente vai lá, experimenta e vê... 
se a franqueadora não gostar, ela pode pedir para 
tirar. Entendeu? 

Estoques 
10. Como é 
negociada a 
preferência pelo 
fornecedor? 

Entrevistador: E ai, isso impacta direto no 
seu trabalho. Essa preferência pelo certo 
fornecedor. Como ela é definida? 
Respondente: Eu não sei como foi que eles 
definiram isso, da preferência. 
Entrevistador: Olha vou fazer um prato a 
base de salmão. Não sei quantos podem 
fornecer, vocês costumam comprar de três 
ou quatro 
Respondente: No máximo de dois ou 
daquele que já tá com a gente a muito tempo  
Entrevistador: Quando é um prato novo, 
com alguma coisa que vocês não tinham 
antes. Sei lá, polvo, agora vamos comprar 
polvo  
Respondente: A gente busca com o 
fornecedor de salmão, se ele tiver polvo. 

10. Há uma 
análise das 
operações? 
 

Respondente: Eu acredito que sim. 
Entrevistador: Mas é mais uma questão de fé do que 
de verdade. 
Respondente: É... eu acho que qualquer operação que 
as casas façam, eles vão analisar entre eles lá. Muitas 
vezes nós não ficamos sabendo daqui. Às vezes 
acontecem coisas que eu só fico sabendo quando eu 
vou na loja. Tipo... o cara coloca um produto novo lá 
e eles não... tipo, eles podem colocar produtos novos, 
só que nós temos o poder de não gostar e pedir para 
tirar. Você cria o prato na unidade Itaim e não 
precisa avisar a franqueadora que você criou esse 
prato, mas quando a gente vai lá, experimenta e vê... 
se a franqueadora não gostar, ela pode pedir para 
tirar. Entendeu? 
 

 
 
Eu não sei como foi 
que eles definiram 
isso, da 
preferência..... 
 
 
Às vezes acontecem 
coisas que eu só fico 
sabendo quando eu 
vou na loja. 

 
 
 
 
Não há 
procedimento 

Mix de Produtos 
(fatores de influência 
na decisão de se 
incluírem ou 
excluírem produtos)  
 
11. Em que medida é 
considerado o valor 
que um novo produto 
agregará ao mix ou a 
possível insatisfação 
de clientes com a 
retirada de um 
produto desse mix? 

Entrevistador: Ok, veja. Vocês têm uma 
série de produtos, a gente chama de mix de 
produtos. É aquilo que vocês vão servir para 
o cliente, vocês têm no cardápio uma série 
de pratos. Prato pra mim é desde do café até 
o bolo lá que é famoso. 
Respondente: O bolo Santo Grão  
Entrevistador: Em que media vocês 
consideram o valor, o quanto ele vai agregar 
no final das contas nas vendas da casa  
Respondente: Olha sendo bem sincera eu 
não sei de onde eles tiram essa ideia. A 
gente tem uma ficha técnica, a gente vê o 
custo dos pratos, mas esse valor agregado 
não  
Entrevistador: Você calcula esse custo de 
prato? 
Respondente: Mas assim hoje nunca fizemos 

11. Sabe-se o 
custo de cada 
operação? 
 

Não. A gente sabe o custo de... se nós vamos criar 
um prato novo, a gente consegue fazer uma ficha 
técnica disso, do prato. Mas da operação toda, não. 
Que não é só o custo do prato também... tem um 
monte de gente envolvida por traz que às vezes tem 
que listar. Pra você chegar em um prato, você tem 
que ter uma demanda muito grande para chegar 
naquilo. Não consigo ter o preço do prato só quanto 
ele vai me custar, agora o preço da operação para 
chegar naquilo... das pessoas que foram envolvidas, 
de tudo que foi testado, não. 
 

 
 
 
Olha sendo bem 
sincera eu não sei de 
onde eles tiram essa 
ideia. A gente tem 
uma ficha técnica, a 
gente vê o custo dos 
pratos, mas esse 
valor agregado não  
 
 
se nós vamos criar 
um prato novo, a 
gente consegue fazer 
uma ficha técnica 
disso, do prato. Mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há 
procedimento 
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o valor do prato olhando para a ficha técnica 
de verdade, as vezes quando a gente tem 
uma dúvida ou acha que tá gastando, ai você 
vai lá e olha. Ms a ficha técnica nunca foi 
base de decisão pra por valor. 
Entrevistador: É algo que está ali mas não é 
o critério principal pro preço 
Entrevistador: Quer dizer que quando você 
elabora a ficha técnica para um prato, você 
coloca o custo daquilo. Mas não é isso que 
vai determinar preço? 
Respondente: Não é isso que vai determinar 
o preço. Pelo menos é o que eu entendo  
Entrevistador: Quando você inclui ou tira 
um produto do cardápio vocês pensam na 
imagem da empresa? 
Respondente: Assim o pouco que eu 
convivo com o Marco, que geralmente é ele 
quem tem essas bases de decisão. Eu acho 
que ele leva em conta a imagem sim  
Entrevistador: Por exemplo, bolo Santo 
Grão pro resto da vida  
Respondente: Pro resto da vida, o que isso 
quer passar só é na cabeça dele.  
Entrevistador: Você acha que tem uma 
relação entre qualidade dos produtos com a 
imagem do Santo Grão? 
Respondente: Ah acredito que sim  

da operação toda, 
não. 
 
 
Não consigo ter o 
preço do prato só 
quanto ele vai me 
custar, agora o preço 
da operação para 
chegar naquilo... das 
pessoas que foram 
envolvidas, de tudo 
que foi testado, não. 
 

12. Até que ponto a 
imagem da empresa é 
levada em conta na 
decisão de se incluir 
ou se excluir um 
produto no mix? A 
preferência do 
público-alvo também 
é considerada? 

 12. Membro 
novo da equipe 
é treinado nas 
várias 
operações e 
como é este 
treinamento? 
 

Respondente: É... o treinamento é dado mais para 
aquilo que pessoa vai fazer, focado muito naquilo. 
Então eu vou contratar um garçom? Vou treinar ele 
para atender, vou dar o cardápio para ele estudar, vou 
dar o mapa do salão para ele saber onde são as 
mesas, vou mostrar o sistema que ele vai usar. Mas 
naquela função, não no geral. Entendeu? 
Respondente: Cada casa eles pegam uma pessoa mais 
antiga pra isso. Não tem uma pessoa específica pra 
treinar... não tem um treinador. Tem os cursos que a 
gente faz com um cara de fora, que dá consultoria, 
tem curso para garçom, tem cursos que são mais para 
a pessoa aprender a parte de atendimento. Não tem 
uma pessoa especifica nas casas pra treinar. 
Entendeu? Às vezes pega o garçom mais antigo, 

 
 
o treinamento é dado 
mais para aquilo que 
pessoa vai fazer, 
focado muito 
naquilo 
 
 
 
 
 
 
tem cursos que são 
mais para a pessoa 

 
 
 
 
Sem procedimento 
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manda a pessoa ficar meio que de sombra, 
acompanhando, vendo como é que é. 

aprender a parte de 
atendimento. 

13. Em que medida o 
padrão de qualidade 
dos produtos está 
relacionado com a 
imagem do Santo 
Grão no mercado e 
com as necessidades 
de seu público-alvo? 

 Compras 
 
13.Como é o 
sistema de 
pesquisa e 
seleção dos 
fornecedores? 
Esse sistema 
busca obter o 
menor custo? 

Respondente: quando vai se criar um prato novo 
geralmente o chefe de cozinha passa pra gente os 
ingredientes e nós vamos buscar fornecedores, ou 
nós vamos naqueles que nós já temos, ou vamos 
buscar alguma coisa de fora. Quem quer produto de 
fora, quando é produto importado, nós vamos até o 
importador, comprar direto do importador porque às 
vezes fica mais barato. É... isso é muito a minha 
parte, quando determina-se o produto eu vou buscar 
o fornecedor, importador ou distribuidor. Ai eu 
negocio pra todo mundo, a negociação é feita pra 
todo mundo. É... preço, condições de pagamento, 
tudo isso sou eu que negocio. Ai eu mando para as 
casas “o fornecedor é esse... o preço, as condições de 
pagamento”, tudo. Já vai tudo direitinho. Ou quando 
eles, como aparece muita gente batendo na minha 
porta todo dia, muitas vezes aparece um fornecedor 
lá na Vila Madalena, ai ele mandam para gente... 
“apareceu esse cara aqui, que vende isso” ai eu entro 
de novo na parada de negociar com o cara as coisas, 
condições de pagamento, preço, essas coisas. Não é 
documentado mas tem um processo sim. 

 
 
nós já temos, ou 
vamos buscar 
alguma coisa de fora 
 
 
 
 
 
 
 
Não é documentado 
mas tem um 
processo sim. 
 

 
 
 
 
 
 
Sem registro 

14. De que forma a 
qualidade dos 
produtos do 
concorrente 
influencia o padrão 
de qualidade dos 
produtos do Santo 
Grão? 

Entrevistador: E Quais são as necessidades 
do público que frequenta? Você acha que 
qualidade dos produtos está ligada as 
necessidades de quem frequenta? 
Respondente: Olha, não sei. Eu nunca vi 
uma pesquisa. Acho que tem 50% de relação 
Entrevistador: Qual fator que determina 
quem é cliente ou não da Santo Grão? 
Entrevistador: Ele vem porque o produto é 
bom ou porque o ambiente é legal? 
Respondente: Ele vem porque o ambiente é 
legal  
Entrevistador: Como é que você vê a 
qualidade das cafeterias concorrentes? A 
qualidade daqui, quando se faz um prato, 
como isso está relacionado com os 
concorrentes. Se pensa nisso? 
Respondente: Acho que a gente está 
próxima aos concorrentes em relação a 

14. Como é a 
política de 
negociação com 
os 
fornecedores? 
Existem 
contratos com 
eles? 
 

Não. Nós não tempos contratos, nós temos... como se 
fala? Parcerias. Contratos de parceiros. Eu tenho um 
contrato com a Cielo hoje que eles me dão a taxa de 
tanto em tanto, mas assim é de boca, não tem um 
contrato assinado. 
Entrevistador: Você não tem isso com nenhum 
fornecedor? 
Respondente: Não. 
 

Olha, não sei. Eu 
nunca vi uma 
pesquisa. 
 
 
 
Nós não tempos 
contratos, nós 
temos... como se 
fala? Parcerias. 
Contratos de 
parceiros. 

 
 
 
Relações informais 
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qualidade dos produtos. 
Entrevistador: Mas o diferencial é o local, o 
ambiente  
Respondente: Acho que a gente difere de 
muitos concorrentes é o ambiente mesmo, a 
qualidade dos produtos a gente tá ali. Tem 
produtos nosso que até superam algumas 
cafeterias, mas o ambiente é o diferencial. 
Forma de atendimento.  
Entrevistador: O que você identifica como 
diferencial no atendimento das outras 
cafeterias? 
Respondente: o nosso atendimento é mais 
humano, mais próximos das pessoas. Não é 
só vender e pronto. É mais uma conversa  
Entrevistador: E nas outras cafeterias você 
acha que é mais um procedimento, meio 
decorada 
Respondente: É meio decorado    
Entrevistador: É, muitas vezes, na outra 
cafeteria talvez o pessoal tem maior 
interesse em ter a mesa livre. E se eu tenho 
uma mesa livre eu sento um outro cliente  
Respondente: É exatamente  
Entrevistador: Você acha que é mais o 
menos isso? 
Respondente: É eu acho, que na minha visão 
é mais o menos isso. Não tem aquela pressa  
Entrevistador: Você tem uma noção de 
quanto tempo os clientes ficam na Santo 
Grão em relação aos concorrentes, eles 
gostam de ficar mais tempo na Santo Grão  
Respondente: A com certeza, eu vejo. Já 
cansei de ver cliente passar mais de uma 
hora com uma água ali no cantinho  
Entrevistador: Agora uma coisa que me 
chamou atenção. Você acha que aquela 
máquina de torrar café faz alguma 
diferença? 
Respondente: Se você pensar em alguma 
coisa para distrair, tentar entender o porquê 
aquela máquina tá ali  
Entrevistador: O cheiro do café sendo 
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torrado isso traz alguma diferença  
Respondente: Eu acho que faz, traz mais 
tempo pra pessoa ficar ali parada  
Entrevistador: Traz um atrativo? 
Respondente: Isso 
Entrevistador: Agora. Eu preciso que você 
descreva pra mim um processo que você 
conheça. Eu acho melhor o da ficha técnica 
que é o que você faz  
Respondente: É pra falar o processo que 
deveria ser feito ou que a gente faz ? 
Entrevistador: A realidade, o que você faz 
Respondente: Alguém inventou um prato 
novo. Primeiro vai ser feito um teste pra 
definir quantidades, tamanho da porção. 
Feito isso ai tem a parte de apresentação 
para os gerentes e o Marco.  
Entrevistador: Até ai não tem nenhuma ficha 
técnica? 
Respondente: Não tem nenhuma ficha 
técnica  
Entrevistador: E ai? 
Respondente: Ai se for aprovado já entra no 
cardápio  
Entrevistador: E a ficha? 
Respondente: A ficha ta sendo editada, você 
disse que não quer sonho. É a realidade  
Entrevistador: Depois que tá no cardápio. 
Como é o processo da ficha técnica? 
Respondente: Depois que ta no cardápio tem 
que definir pesos, quantidades. Ai já me 
passaram algumas informações do prato. Ai 
eu vou lá editar. O eu vou fazer, vou jogar 
na planilha e vai sair o resultado. A minha 
maior preocupação é deixar essa receita 
pronta pra cozinha e a que tenha informação 
pra executar esse prato. Pra fazer parte do 
treinamento. Feito isso ela fica em arquivo  
Entrevistador: A parte das quantidades você 
calcula com essa ficha técnica. O que é essa 
ficha técnica? O tem nela? 
Respondente: Ela tem todas as partes dos 
ingredientes, quantidades, rendimento, 
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número de porção  
Entrevistador: tem calorias? 
Respondente: Não, isso ai a gente não põe. 
Só vou jogar o custo dos produtos que eu 
vou usar por exemplo 220 g de salmão, 
quanto vai custar  
Entrevistador: Tem um modo de preparo 
também? 
Respondente: Tem um modo de preparo 
também  
Entrevistador: Tem uma foto do produto?  
Respondente: Tem uma foto do produto  
Entrevistador: Do produto acabado? 
Respondente: É o prato  
Entrevistador: Uma foto de apresentação? 
Respondente: Isso  
alguém inventa um prato novo --- 
apresentação para aprovação --- ficha em 
andamento e se aprovado é colocado no 
cardápio 
- editar ficha -  maior preocupação: cozinha 
com a receita  
- ficha: quantidade; peso; custo; modo de 
preparo; foto com a apresentação do prato 
- disponibilizou ficha para vermos como é:  
2 modelos---- operacional - para a cozinha --
- custo - atualizada a cada 6 meses - consulta 
as fichas só em caso de dúvida sobre o 
consumo 
- como deveria ser de acordo com o que 
aprendeu na faculdade: 
1º elaboração da ficha depois: valor do 
prato; preço; fornecedor(es) 
- não tentou impor o modelo aprendido 
apesar de ver que o atual não faz sentido 

15) Você poderia 
descrever como 
funciona hoje esse 
processo? 
 

 15. Quem 
negocia? 
 

Entrevistador: Quer dizer que você pode... 
Respondente: Posso tirar ele amanhã e ele pode me 
deixar de vender amanhã. Entendeu? 
Entrevistador: E como é que você ficaria? 
Respondente: E também tem que ver como é que ele 
ficaria. É que quando você faz contratos... você 
assim... Trabalhamos na empresa Santo Grão 
comercial... nós vendemos café para 200 lugares. 

 
 
Nós vendemos sem 
contrato também, 
 
 
 
fornecedores de 

 
 
Relações informais 
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Nós vendemos sem contrato também, eles amanhã 
falar “não quero comprar mais seu café”. Eu tenho 
15 fornecedores de vinho, eu posso tirar amanhã, 
qualquer um que eu quiser, sem problema. Eu gosto 
muito dessa forma de não ter contratos, porque se 
amanhã aparece uma coisa que é melhor, e não posso 
trocar por causa do contrato. 
Entrevistador: Ok. E sempre a negociação é com 
você? 
Respondente: Sim. 
Entrevistador: Toda a negociação? 
Respondente: Toda a negociação. Pra qualquer 
fornecedor sou eu. 
Entrevistador: Eu diria que café é um... 

vinho, eu posso tirar 
amanhã, qualquer 
um que eu quiser, 
sem problema 
 
 
 
 
 
Eu gosto muito 
dessa forma de não 
ter contratos, 

  16. Quais as 
alternativas 
para 
fornecimento? 

Respondente: Como a gente trabalha com alguns 
produtos específicos, se o cara não quer me vender, 
eu teria que trocar de produto. Porque produtos 
importados é... eu não consigo comprar o mesmo 
vinho em duas importadoras diferentes. Eles sim, 
eles têm os contratos deles... quer dizer a Vina 
Catena só vende pra Mistral, então se eu quiser 
comprar qualquer um vinho da Catena, eu tenho que 
ir na Mistral, a Grand Cru não tem. Entendeu? Então 
tem produtos que se o cara deixa de me vender, eu 
vou precisar trocar de produto. 
Entrevistador: isso já aconteceu? 
Respondente: Sim, acontece. Na parte de vinhos 
principalmente, porque eles trocam de importadoras, 
não com muita frequência, mas eles estão sempre 
trocando, então as pessoas querem trabalhar com as 
maiores, geralmente. A vinícola Catena quer 
trabalhar com a Mistral, mas ai aparece um cara que 
quer pagar mais caro pelo vinho dele, eles trocam, 
entendeu? Ai você tem que trocar de produto. Sem 
dúvida. 
Entrevistador: Isso acontece com alimentos 
nacionais? 
Respondente: Acontece. Acontece muito, não só de o 
importador deixar de trazer o produto. Eles vem e 
deixam de trazer, ai você tem que esperar no outro... 
trazer aquele pedido ou você vai trazendo outras 
marcas. 

 
produtos específicos, 
se o cara não quer 
me vender, eu teria 
que trocar de 
produto..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deixam de trazer, ai 
você tem que esperar 
no outro... trazer 
aquele pedido ou 
você vai trazendo 
outras marcas. 
 

 
 
 
 
Relações informais 

  17. Pensa-se em A gente pensa muito assim... é... as nossas compras   
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lote 
econômico? 

são individuais, então a gente não tem uma compra 
centralizada. Eu negócio pra todo mundo mas só que 
o cara precisa pra todas as nossas lojas e nós temos 
lojas que vendem R$1.000.000,00 e temos lojas que 
vendem R$36.000,00. Então muitas vezes o cara... o 
cara quer a loja que vende R$1.000.000,00 e não 
quer a loja que vende R$36.000,00 que vai comprar 
dele, 1kg por semana por um tipo de salmão, 
enquanto a outra compra 10kg por dia. Entendeu? 
É... eu gosto muito de comprar pensando na 
economia, quando o cara me fornece “ah, se você 
comprar tanto, e vai sair por esse preço” e eu sei se 
vou vender aquilo em tal período, eu gosto de fazer 
isso. Entendeu? Tipo nessa época de crise, muitos 
fornecedores oferecem um desconto melhor pra você 
comprar uma quantidade que vai dar pro mês, mas 
nossas compras hoje, nas nossas lojas, a maioria é 
pra uma semana... porque a gente não tem estoque. 
Então a maioria das compras é pra uma semana, 
tirando os perecíveis que compra-se basicamente 
todos os dias. Entendeu? Carne, peixe é o tipo de 
coisa que são compradas todos os dias. Porque a loja 
não tem onde guardar e a loja não ficar congelando, 
então a gente trabalha com isso, comprando todo dia. 
Mas quando o fornecedor vem me falar “ah eu te dou 
50% se você comprar 60 garrafas, vende 12. Eu 
compro as 60, porque eu vou ganhar com o tempo, 
naquele produto... mas não é em tudo porque as 
nossas lojas não tem muito espaço pra isso. 
Entendeu? Se nós tivéssemos uma compra 
centralizada... sei lá, um galpão onde eu pudesse 
comprar, a gente estaria ganhando muito mais do que 
se ganha hoje. Mas a logística não é fácil de você... 

 
 
 
A gente pensa muito 
assim... é... as nossas 
compras são 
individuais, então a 
gente não tem uma 
compra centralizada. 
 
 
 
 
 
É... eu gosto muito 
de comprar 
pensando na 
economia, 

 
 
 
 
Sem procedimento 

  18. Como é 
tratada a 
sazonalidade de 
produtos? 

Entrevistador: Uma outra coisa que... mesmo de 
alimentação... ou principalmente alimentação, a 
gente se preocupa com isso: Sazonalidade. Você tem 
uma estação do ano que não tem certos produtos, ou 
ele é tremendamente caro. 
Respondente: É. O que acontece é de a gente trocar 
esse tipo de produto. Tipo camarão, chega uma época 
que é proibido a pesca, então a gente troca o prato. 
Ou tangerina por exemplo... agora a tangerina já está 
ruim e está muito cara. A gente tira a tangerina e 

 
 
 
 
 
 
 
 
com aquele critério, 
se alguém resolver 

 
 
 
 
 
 
 
Sem procedimento 
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espera chegar... isso a gente faz bastante. De usar 
produtos da época. 
Entrevistador: Agora, dentro de uma certa cultura... 
eu estou pichando. Funciona e acabou. Isso também 
não é um procedimento escrito. 
Respondente: Não. 
Entrevistador: é sensibilidade. 
Respondente: Ah... tivesse lá no liquide do Santo 
Grão... setembro, troca-se o suco de tangerina. Não, 
não está lá. A gente comunica: “gente, a tangerina 
ficou cara. Já é hora de tirar. Aí tira-se. Mas não é... 
não tem... não está escrito isso. 
Entrevistador: Se alguém de alguma das casas, 
insistir em ter, ele mantém? 
Respondente:  Ele mantém. Ele vai pagar mais caro e 
mantém. Pode manter. 
Entrevistador: E quem decide por qual produto vai 
comprar? 
Respondente: Tem... tipo tangeria não se troca por 
outro porque não vai ter, assim... né? Continua-se 
com o que já tem, ou se alguém consegue fazer um 
suco de alguma outra coisa, aí na reunião de gerente 
passa. “Oh tem esse suco aqui, se vocês quiserem, 
vocês podem usar”. Mas com aquele critério, se 
alguém resolver que não quer, não tem nenhum 
problema. 

que não quer, não 
tem nenhum 
problema. 
 

  19. Quais os 
procedimentos 
para a 
qualidade? 

Um outro aspecto, é assim. Respondente. Já que a 
qualidade é tão valorizada, como é que é o 
procedimento pra qualidade? Está escrito? 
Respondente: Nada está escrito. É... eu vou te dar um 
exemplo de... fornecedores de peixes. Chegou um 
cara novo querendo vender peixe. Todo dia bate 
alguém na porta ali querendo vender peixe. Aí muitas 
vezes eu peço amostra... nunca digo não para 
ninguém... sempre. Eu só digo não para plano de 
saúde... tem algumas coisas que a gente vai falando 
não, porque se não perde tempo. Mas se bate um 
fornecedor de peixe, eu peço amostra dele, vejo a 
qualidade, experimento com o que a gente tem... “ah 
nós temos isso hoje e vamos experimentar”. Se ele 
tem um bom preço e ele tem qualidade, a gente 
coloca ele na nossa lista de fornecedores e as casas 
podem passar a comprar dele. Entendeu? 

Nada está escrito. 
É... eu vou te dar um 
exemplo de... 
fornecedores de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas se bate um 
fornecedor de peixe, 
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Entrevistador: Esse... me deixa curioso assim... Esse 
experimento, como é que é esse negócio? 
Respondente: É geralmente... é... pega-se o chefe de 
cozinha, o Marco, a Renata e mais algumas pessoas, 
e se prova pra ver como é que é, entendeu? Vou te 
dar um exemplo: eu tenho casa que trabalham com 
carne da Wessel e tenho casa que trabalha com o 
mesmo corte de carne da Freddi. Porque para aquela 
casa eles acham que aquele corte é melhor, mesmo 
pagando mais caro. Entendeu? 
Entrevistador: Então não tem nenhum especialista aí? 
De alimento... 
Respondente: É, dependendo assim... eles preferem 
pagar nesse porque pro público, pra região, aquela 
carne é melhor que na outra. Entendeu? 
Entrevistador: Interessante. É mais um... quer dizer, 
qualidade também é bem... 
Respondente: É... 
Entrevistador: É no feeling né? É no sentimento. 
Ok... agora, como é que é a relação do setor de 
compras? Vamos dizer assim... compras, com os 
outros setores... com o financeiro... com os outros 
setores? 
Respondente: É que isso nas casas é... são as mesmas 
pessoas. Não tem um setor de compras e um setor 
financeiro. As casas têm um gerente administrativo e 
um assistente, então eles tanto fazem as compras, 
como também fazem o pagamento... é tudo feito por 
um setor só. Não têm... 
Entrevistador: E aqui na franqueadora? 
Respondente: Aqui na franqueadora a gente não 
compra basicamente nada né? A gente só vende 
consultoria, que é nosso... a nossa função. Mas a 
gente alerta as casas em algumas contas que, às 
vezes, a gente acha que está muito fora. Como a 
gente tem casas que vendem basicamente... se você 
pegar a Oscar Freire e Itaim que vendem 
basicamente o mesmo volume, a gente meio que dá 
uma controlada nas contas... “por que essa conta de 
carne aqui está tão alta?...” porque as vendas são 
muito parecidas ali... então a gente alerta. Mas eles 
em si, eles não tem o... que vai comprar e o que vai 
pagar. É a mesma coisa. Entendeu? Não tem o “ah eu 

eu peço amostra 
dele, vejo a 
qualidade, 
experimento com o 
que a gente tem... 
“ah nós temos isso 
hoje e vamos 
experimentar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a gente alerta as 
casas em algumas 
contas que, às vezes, 
a gente acha que está 
muito fora 

 
Não há 
procedimento 
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tenho que comprar isso, preciso que o financeiro 
libere”... não. Eu sou o comprador e eu sou o 
financeiro, então... já comprei e vou pagar. 

  20.Qual a 
relação do setor 
de compras 
com os outros 
departamentos 
da empresa? 

?????   

  Estoques 
21. Qual a 
política de  
estoques? 

Entrevistador: Agora, como é que é a política de 
estoque? 
Respondente: A nossa política de estoque é: trabalhar 
sempre com o mínimo possível. Por que as casas... 
nós não temos espaço pra estocar. Então a gente 
trabalha com compras... igual eu falei para vocês... 
semanais. É... de produtos secos e compras diárias de 
produtos perecíveis. Se você for em alguma casa, 
você vai ter estoque para no máximo 1 semana ou 
tipo... hoje se eu compro da Camil e eu vou pagar, sei 
lá, 20% mais barato do que se eu for comprar do 
distribuidor. Aí muitas vezes eu vou lá e compro pro 
mês. Entendeu? Pra... lojas grandes que tem um 
espaço, dá pra fazer isso, mas nas pequenas não dá. 
São como as lojas que tem dentro de shopping, que 
não tem estoque. É aqui para uma semana, no 
máximo e... 
Entrevistador: Quer dizer, de uma certa maneira você 
sabe que a rentabilidade daquela casa fica 
comprometida. 
Respondente: Sim. 
Entrevistador: Aquele item ajudar a baixar um pouco 
dessa lucratividade porque não há um momento ou 
caminho pra isso. 
Respondente: O que acontece muito hoje em dia de, 
às vezes, ter um estoque mais alto. Algumas 
empresas limitam o faturamento mínimo. “Ah eu 
preciso comprar da Kibon”, mas a Kibon só vai me 
vender se eu comprar no mínimo R$400,00 pra poder 
me entregar, aí se eu quero comprar da Kibon, então 
eu vou ter que ter... fazer aquela compra mínima que 
muitas vezes vai me dar pra mais do que uma semana 
pra poder ter um desconto melhor, ou eu vou 
comprar no Pão de Açúcar e vou perder dinheiro 

 
 
A nossa política de 
estoque é: trabalhar 
sempre com o 
mínimo possível. 
 
 
 
Se você for em 
alguma casa, você 
vai ter estoque para 
no máximo 1 
semana ou tipo 

 
 
 
Não há 
procedimento 
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comprando no Pão de Açúcar. Entendeu? Hoje a 
maioria dos fornecedores têm essa imposição de 
compra mínima. 
Entrevistador: É muito comum isso. Ter um 
faturamento mínimo e isso nas suas casas menores, 
isso provavelmente pega um pouco. 
Respondente: Pega bastante. 
Entrevistador: Agora, e pra esse gerenciamento de 
estoque, ele também não é nada... não é nem um 
procedimento... esses níveis de estoque, não é nem 
um procedimento escrito, gerenciável... 
Respondente: Não. Eles tem uma planilha de 
compras, onde se tem o mínimo e o máximo que se 
pode ter... então eles fazem aquela contagem toda 
segunda-feira e... geralmente quem compra tem 
noção do que se vai precisar comprar, ou não. Às 
vezes a pessoa é muito envolvida com isso... a 
compra não é feita via sistema que eu dou entrada, 
vejo quanto que vendeu e vejo quanto que tem... não, 
as contagens são feitas visualizando mesmo o quanto 
têm. Entendeu? Então isso vai muito de quem 
compra, saber se tem a necessidade de comprar, ou 
não. Entendeu? 
Entrevistador: Ok. É o feeling que compra. Tem que 
sentir se aquilo é uma necessidade ou não. Nesse 
aspecto, tem algum treinamento pras unidades? 
Respondente: Tem. Geralmente quando a gente vai 
abrir uma unidade nova, a pessoa que vai fazer o 
administrativo e compras eles passam por uma das 
nossas lojas, geralmente a loja da Oscar Freire... fica 
lá uma semana vendo como é que é feito. Entendeu? 
Nisso é feito um treinamento. E eu acompanho nas 
minhas visitas as casas. Entendeu? Uma vez por 
semana eu visito... não, uma vez por mês eu vou 
visitar cada uma das casas. Às vezes eu visito até 
mais. Mas aí eu vou lá, vejo estoque, vejo 
fornecedor, se tem alguma coisa nova, vejo preço se 
está tudo igual... alguma coisa que a franqueadora, às 
vezes, dá uma... 

  22. Como são 
determinados 
os níveis de 
estoque? 

Eles tem uma planilha de compras, onde se tem o 
mínimo e o máximo que se pode ter... então eles 
fazem aquela contagem toda segunda-feira e... 
Então a gente trabalha com compras... igual eu falei 

Então a gente 
trabalha com 
compras... igual eu 
falei para vocês... 

Sem processo 
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para vocês... semanais. É... de produtos secos e 
compras diárias de produtos perecíveis. Se você for 
em alguma casa, você vai ter estoque para no 
máximo 1 semana ou tipo... 
O que acontece muito hoje em dia de, às vezes, ter 
um estoque mais alto. Algumas empresas limitam o 
faturamento mínimo. “Ah eu preciso comprar da 
Kibon”, mas a Kibon só vai me vender se eu comprar 
no mínimo R$400,00 pra poder me entregar, aí se eu 
quero comprar da Kibon, então eu vou ter que ter... 
fazer aquela compra mínima 

semanais. É... de 
produtos secos e 
compras diárias de 
produtos perecíveis 

  23. Como é o 
gerenciamento 
de estoques? 

Eles tem uma planilha de compras, onde se tem o 
mínimo e o máximo que se pode ter... então eles 
fazem aquela contagem toda segunda-feira e... 
Então a gente trabalha com compras... igual eu falei 
para vocês... semanais. É... de produtos secos e 
compras diárias de produtos perecíveis. Se você for 
em alguma casa, você vai ter estoque para no 
máximo 1 semana ou tipo... 
O que acontece muito hoje em dia 

Eles tem uma 
planilha de compras, 
onde se tem o 
mínimo e o máximo 

Processo incipiente 

  24. Como são 
treinadas as 
unidades? 

Geralmente quando a gente vai abrir uma unidade 
nova, a pessoa que vai fazer o administrativo e 
compras eles passam por uma das nossas lojas, 
geralmente a loja da Oscar Freire... fica lá uma 
semana vendo como é que é feito. Entendeu? Nisso é 
feito um treinamento. E eu acompanho nas minhas 
visitas as casas. Entendeu? Uma vez por semana eu 
visito... não, uma vez por mês eu vou visitar cada 
uma das casas. Às vezes eu visito até mais. Mas aí eu 
vou lá, vejo estoque, vejo fornecedor, se tem alguma 
coisa nova, vejo preço se está tudo igual... 

a pessoa que vai 
fazer o 
administrativo e 
compras eles passam 
por uma das nossas 
lojas, geralmente a 
loja da Oscar 
Freire... fica lá uma 
semana vendo como 
é que é feito. 

 
 
 
 
 
Informalidade 

  25. Como são 
administradas 
as variações de 
consumo? 

É. O que acontece é de a gente trocar esse tipo de 
produto. Tipo camarão, chega uma época que é 
proibido a pesca, então a gente troca o prato. Ou 
tangerina por exemplo... agora a tangerina já está 
ruim e está muito cara. A gente tira a tangerina e 
espera chegar... isso a gente faz bastante. De usar 
produtos da época. 

  

  26. Como é 
negociada a 
preferência pelo 
fornecedor? 

. E aí, existe um contrato com o fornecedor? 
Respondente: Não. Nós não tempos contratos, nós 
temos... como se fala? Parcerias. Contratos de 
parceiros. Eu tenho um contrato com a Cielo hoje 
que eles me dão a taxa de tanto em tanto, mas assim 

Nós não tempos 
contratos, nós 
temos... como se 
fala? Parcerias. 
Contratos 
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é de boca, não tem um contrato assinado. 
Entrevistador: Você não tem isso com nenhum 
fornecedor? 
Respondente: Não. 

  27. Fretes são 
negociados? 

Entrevistador: Tá bom. Frete. Frete é uma coisa 
negociável? 
Respondente: É... para Curitiba, ele pagam frete de 
correio. Qualquer empresa que compra nosso café 
fora de São Paulo, eles pagam o frete. Mesmo se for 
uma grande quantidade. Isso hoje, não é negociável. 
São Paulo não, porque nós temos o nosso próprio 
caminhão. Então a entrega aqui dentro é feita pelo 
nosso caminhão. Então não tem frete. Entendeu? Mas 
pra fora de São Paulo, qualquer fornecedor... e eu 
quando negócio com o fornecedor pra comprar dele, 
eu negócio o frete... eu geralmente... muitas vezes eu 
compro um pouquinho a mais pra não ter que pagar 
frete. Entendeu? Eu só pago frete mesmo quando não 
dá mesmo... você tem que comprar um produto que... 

Então não tem frete. 
Entendeu? Mas pra 
fora de São Paulo, 
qualquer 
fornecedor... e eu 
quando negócio com 
o fornecedor pra 
comprar dele, eu 
negócio o frete... eu 
geralmente... muitas 
vezes eu compro um 
pouquinho a mais 
pra não ter que pagar 
frete 

Sem processo 

  Custo Unitário 
do Prato 
28. Como é 
calculado o 
custo de cada 
prato? 

   

  29. Como é o 
cálculo do 
preço? 

Entrevistador: Ok. E preço? Como é que é o preço? 
Respondente: O preço é calculado por região. Um 
prato que eu cobro R$70,00 na Oscar Freire, eu não 
posso cobrar R$70,00 na Vila Madalena. Então o 
preço é feito... até o próprio café, ele tem preço 
diferente de cada região. Aqui na Oscar Freire é um 
preço, no Itaim é outro preço, Vila Madalena é outro 
preço... o preço é calculado por região. Entendeu? A 
ficha técnica é pra eu saber o valor do prato, aí cada 
região tem que se adaptar. Entendeu? 
Entrevistador: Mas tem uma regra? Tem algo sobre 
preço? Ou não tem nada? 
Respondente: A gente só falava: cada... na verdade a 
gente vê muitos concorrentes. “quanto que custa os 
seus vizinhos?”. Às vezes o cara fala “ah, eu acho 
que meu café está barato”, então da uma consultada 
nos teus vizinhos. Vê como é que está. Se todos os 
seus vizinhos estão cobrando acima, então teu café 

A ficha técnica é pra 
eu saber o valor do 
prato, aí cada região 
tem que se adaptar 
 
 
 
 
 
 
Então é feito uma 
pesquisa de 
mercado. Nosso 
setor de 
comunicação, uma 
vez por mês, atualiza 
basicamente todos os 
itens do cardápio... 

 
 
Sem processo 
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está barato. Agora se só um está cobrando acima, não 
é bem assim. Então é feito uma pesquisa de mercado. 
Nosso setor de comunicação, uma vez por mês, 
atualiza basicamente todos os itens do cardápio... 
refrigerante, Coca-Cola, cerveja, preço dos pratos, 
como é que está em cada... e ali é decidido quanto 
que cada loja cobra do prato. 
Entrevistador: Mas sem você ter um processo 
definido? 
Respondente: Não. Sem ter um processo definido. 
Eles olham essa pesquisa de preço que é feito pela 
comunicação e dali eles decidem. “Ah nosso café 
está R$6,00 e dos nossos concorrestes está R$8,00”, 
então eu posso aumentar. 
Entrevistador: Mas tem um preço mínimo? Pelo 
menos para o café que é a marca de vocês. 
Respondente: Não. Não tem. 

  30. Como se 
administra 
custo crescente 
dos 
ingredientes, 
preços e 
concorrência? 

Agora, como é que você vai administrando esse custo 
que cresce o tempo todo? Ingredientes que você 
compra... como é que você vai sendo administrado? 
Você tem lá a ficha técnica que vai sofrendo 
variações ao longo do tempo. 
Respondente: Aí... é... a gente vai dando uma 
olhada... muitas vezes a gente precisa segurar aquele 
preço, absorver aquilo, não repassar pro cliente, 
porque muitas vezes não dá... já está tão no limite 
que você não consegue repassar pro cliente. Porque o 
que pode acontecer muito é que muitas vezes você 
pode trocar algum produto que tenha uma qualidade 
tal e buscar produtos novos pra você não ter que ficar 
repassando, o tempo inteiro, isso pro cliente. Porque 
se não, ele não aguenta. Entendeu? É... quando eu 
trabalhei no Spot, tem um dos sócios que cuidava 
dessa parte de preço, que ele olhava muito na hora do 
almoço, quando ele via muito... muita gente comendo 
com o crachá de empresa, ai ele falava “Paulinho, tá 
na hora de aumentar o preço”, porque ele não 
queria... queria os diretores, eles não querem... 
assistentes. Eles querem os diretores, então ele fazia 
isso. No Santo Grão, muitas vezes a gente absorve ou 
a gente vai buscando produtos que tenham a mesma 
qualidade, mas com o preço mais em conta. Muitas 
vezes trocando de fornecedor... entendeu? E quando 

Aí... é... a gente vai 
dando uma olhada... 
muitas vezes a gente 
precisa segurar 
aquele preço, 
absorver aquilo, não 
repassar pro cliente, 
 
 
 
 
 
muitas vezes a gente 
absorve ou a gente 
vai buscando 
produtos que tenham 
a mesma qualidade, 
mas com o preço 
mais em conta. 
Muitas vezes 
trocando de 
fornecedor... 

 Sem processo 
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não tem jeito mesmo, a gente precisa repassar. Aí 
você tem que repassar mesmo. Nós temos o feedback 
que a gente da pro cliente preencher e lá tem preço, 
então a gente vê quando está lá em cima, então é 
hora da gente dar uma aumentadinha. Quando os 
clientes gostam do preço, a gente dá uma 
aumentadinha, porque ali é a hora e o cliente não vai 
reclamar tanto. Agora quando está muito lá em 
baixo, aí a gente fala “não, agora é a hora de 
segurar”. Mas também não tem uma regra, assim “ah, 
aumentou um produto, eu tive que ir lá e mudar o 
cardápio”, não. Muitas vezes a gente absorve isso ou 
vai buscar outro fornecedor, troco a marca... faço um 
negócio pra não ter que repassar. Negócio com o 
fornecedor muito, quando aumenta e... 

 

APÊNDICE A – Continuação - Categorias – metacategorias e sínteses das entrevistas 
 

Perguntas Entrevistado 3  Entrevistado 4  Categorias Metacategorias 
1. Como está configurada a 
estrutura organizacional do 
Santo Grão? 
Como está delineada a 
hierarquia? 
Como ocorre a tomada de 
decisão? Delegação de 
autoridade? 
 
 
  

Entrevistador: como está configurada a estrutura 
organizacional do Santo Grão? 
Respondente: o Santo Grão é... nós temos 8 
unidades mais um outro negócio que é 
responsável pela nossa marca de café, e o Santo 
Grão corporativo uma franqueadora que estão as 
áreas mais estratégicas do Santo Grão. De uma 
maneira geral é uma hierarquia de pirâmide e as 
decisões são tomadas dessa maneira e tal... é ... 
mesmo a gente fazendo todo um trabalho para que 
essa distância de hierarquia não fique tão distante 
e fique uma coisa mais próxima. Isso de modo 
geral, tanto nas unidades, quanto no outro negócio 
e quanto no corporativo.  
Entrevistador: Como é delineada a hierarquia? 
Respondente: pirâmide, é isso? 
Entrevistador: e as tomadas de decisões são 
delegação de autoridade? Como que elas são 
feitas?  
Respondente: a gente tem uma participação bem 
ativa dos funcionários, independente do nível que 
eles estão, eles possuem uma participação forte 

Estrutura organizacional e hierarquia 
Respondente: – Está organizada em 8 
unidades, mais a comercial e a franqueadora, 
que é o corporativo. A comercial compreende 
a compra de grãos, envasamento, vendas para 
as unidades e mercado. 
- Cada unidade tem um quadro administrativo 
e o financeiro como franqueadas lembrando 
que a da Oscar Freire é a menos lucrativa com 
100% de propriedade do Marco que a partir 
deste mês está se afastando do dia a dia da 
unidade 
- Reuniões corporativas ocorrem na segunda 
quarta-feira do mês com todas as unidades 
presentes 
- A seleção de pessoas é feita pelo RH 
(Respondente) para todas as unidades 
podendo estas, no entanto sugerir candidatos 
- Unidades tem vida própria ficando nas mãos 
dos seus gerentes 
 

8 unidades com vida 
própria; hierarquia de 
pirâmide; não fique tão 
distante; cada unidade 
tem seu quadro 
administrativo e 
financeiro; participação 
bem ativa dos 
funcionários; engajados; 
aprovação do superior; 
palavra final do gerente 
geral; grupo palavra final 
dos franqueadores; mas 
no final mesmo de 
tomada de decisão “vai 
ser assim”, “ta decidido”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decisão centralizada no 
franqueador 
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até porque eles são uma parte importante de 
qualquer mudança, para que as mudanças 
aconteçam e as decisões se feitas eles precisam 
estar enganados também. Mas é claro que tudo 
passa por uma aprovação de um superior... é... as 
unidades a palavra final seria do gerente geral e 
quando passa pro grupo ai a palavra final passa a 
ser dos franqueadores, são mais o... são os 
corporativos, gerente das áreas, gerente geral ... e 
diretor geral do negócio. 
Entrevistador: Respondente... essa questão de 
autoridade, cada unidade ou cada hierarquia tem 
um âmbito de tomar decisão ou cada um tem um 
âmbito de tomada de decisão? 
Respondente: não, o final vai ser sempre da ponta, 
que é o gerente geral ou diretor geral, na 
participação da construção ai eles tem uma 
participação mais ativa, mas no final mesmo de 
tomada de decisão “vai ser assim”, “ta decido” ai 
á toma a ponta mesmo, que são os gerentes. 
Entrevistador: e o diretor geral, quem são? 
Respondente: o diretor geral, a gente considera o 
Marco, que é o fundador.  
Entrevistador: ok. 

2. Qual é o  ritmo da tomada 
de decisão das áreas (meio) 
suporte? 
 
 
 

Entrevistador: qual o ritmo da tomada de decisão 
das áreas de suporte, das áreas meio? 
Entrevistador: deixo com você... (risos) as áreas 
de RH, de finanças... 
Respondente: a gente tem muita, eu falo a gente 
porque também estou nesse meio, então... a gente 
tem muita autonomia, então as decisões eu posso 
fazer a hora que eu quiser...mas eu também posso 
desfazer minhas decisões a hora que alguém 
quiser também... a gente procura fazer as coisas, 
tudo muito conversado, com muita cautela antes 
de tomar alguma decisão que a gente coloca mais 
no dia a dia, para facilitar nosso dia a dia é muito 
mais rápido. Então eu tomo as decisões, no caso 
da minha área e no caso financeiro é a mesma 
coisa. Tem coisas que mexem um pouco mais, 
que precisam ter um pouco mais de cuidado a 
gente costuma envolver outras pessoas. Que aí 
demora um pouquinho mais. 

Tomada de decisão e ritmo da tomada de 
decisão 
Respondente:  – As tomadas de decisão são 
desorganizadas sendo que por falta de 
processo vale o apagar incêndios. 
- Um exemplo disto pode ser o [*funcionário], 
descrito como Auditor das Unidades, sem 
formação ou treinamento para isto e que 
realmente não faz isto 
- Coisas como visual das unidades, 
cardápio,.....são centralizadas pelo Marco 
- Não há desenho de processos para o 
administrativo ou para o financeiro ou mesmo 
operacionais 
 

Muita autonomia; tudo 
muito conversado; 
cautela; desorganizada; 
falta de processo 
administrativo, 
financeiro e 
operacionais; apagar 
incêndios; centralização 
pelo CEO; demora um 
pouquinho mais; 
mudanças que envolvem 
a cultura, funcionários 
operacionais e  
estratégicas;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processos desestruturados  
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Entrevistador: e são essas que demoram um 
pouquinho mais, que tipo de decisão que são? 
Respondente: que tipo de decisão são? Quando a 
gente pensa em mudanças que vão envolver a 
cultura, que vão envolver os funcionários que 
estão mais no operacional, ou coisas mais 
estratégicas também... a longo prazo, vamos 
pensar assim... as de longo prazo. 

3. Qual é o ritmo da tomada de 
decisão das áreas (fim) 
operação? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: e qual o ritmo de decisão das áreas 
fins, das operações?  
Respondente: bem parecido... bem parecido 
também. A gente pode pensar no operacional do 
restaurante, eles tomam as decisões por ali 
mesmo... na própria unidade. Eles têm toda essa 
autonomia, tem essa liberdade para fazer e tem 
esse conhecimento para fazer. Só se forem coisas 
que envolvem muito a marca em si, que aí precisa 
subir um pouco mais. 
Entrevistador: essas... esses dois ritmos, em 
algum momento ele já causou algum stress? Da 
um exemplo. Por exemplo, a loja Oscar Freire, o 
Itaim, precisaram de uma ação da área de RH 
dentro de um período e o seu timing foi diferente 
deles e ... causou algum stress. 
Respondente: não...não...não stress. Porque a 
gente procura conversar muito, somos muito 
abertos, então mesmo ... em relação a prazo, 
porque prazo é muito relativo. As vezes o que 
demora para um, ta no tempo certo para o outro, 
então a gente procura sempre muito conversar, 
olha isso ta certo, a decisão ta nesse ponto aqui... 
a gente vai conseguir fazer até tal data. E por isso 
a gente costuma... 
Entrevistador: e na sua opinião o tempo que está 
certo para um e não está certo para o outro, como 
você falou. 
Respondente: eu falei que é muito relativo, 
porque as vezes o tempo que é .... 
Entrevistador: você falou que é muito relativo, 
mas na dúvida, se é relativo, é pró área meio ou 
área fim? Então é o seguinte, pode ser que a área 
de RH este já no timing dela, mas a operação tem 
muito timing naquele momento, então mesmo que 

Como o [*funcionário] analisa um processo: 
feeling não há nada escrito, nada registrado 
- Desenho de processos é crítico! Tem o 
WikiGrão desenhado, mas não funcional. É 
uma tentativa de desenhar processos. A 
elaboração dos pratos está disponível em 
vídeos. 
 

Não há nada escrito; 
nada registrado; 
autonomia operacional; 
gente procura conversar 
muito; alinhamento no 
timing entre o 
corporativo e unidade 
(operação); 
 

 
 
 
 
Falta de registro nos processos 
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área de RH este já dentro do limite dela, mas essa 
área ainda ta precisando, ta meio tensa lá... 
Respondente: então... acaba que quem vai 
determinar na verdade é muito o operacional 
também, porque se eu dependo disso para que as 
coisas aconteçam então eu também preciso que 
eles cheguem no meu tempo. Então que tipo de 
apoio eles precisam mais, porque aí sim eu posso 
trazer eles mais rápido para mim...então varia 
muito de apoio, eu acho que também... Consegui 
responder? (risos) 
Entrevistador: ai sim (risos) 

4. Quais são as etapas dos 
processos das atividades fim? 

Entrevistador: Quais são as etapas dos processos 
das atividades fim? 
Respondente: nada determinado ne... nem nada 
definido.   
Entrevistador: Assim... do macro você tem ideia 
do que ta acontecendo? 
Respondente: não... porque a gente não tem nada 
determinado, nada escrito “olha vai funcionar 
assim” 
Entrevistador: então você não tem... você não tem 
nada escrito. 
Respondente: não, não tem. 

  
 
Nada determinado;  
nada escrito 

 
 
Nada registrado por escrito 

5. Quais são as etapas dos 
processos administrativos? 

Entrevistador: e dos processos administrativos, 
quais são as etapas? 
Respondente: (risos) mesma coisa... mesma 
coisa... 
Entrevistador: e quais são as implicações? Na sua 
visão? 
Respondente: na minha visão eu acredito que a 
gente, nós funcionamos assim por 14 anos e na 
hora de mudar, então agora.... claro, não agora 
depois de 14 anos, tem um tempo que já estamos 
pensando em como  fazer esses processos ou 
decisões, seja o que for, de maneira mais 
organizada de modo que o negócio seja mais 
sustentável por mais tempo, então acho que agora 
a gente está tendo mais visão dessa importância e 
por isso não temos ainda, mas eu tenho essa visão 
do quanto é necessário, ter essa coisa mais 
estruturada, escrita mesmo para passar... eu acho 
que não tinha porque na verdade a gente... na 

  
 
 
 
 
 
Nada determinado; 
funcionamos assim por 
14 anos; mais 
estruturada, escrita 
mesmo. 

 
 
 
 
 
Nada registrado por escrito 
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verdade eu pelo menos nem sabia que precisava 
estar escrito. Tem que estar escrito porque as 
coisas precisam acontecer, não dá para parar pra 
pensar o que vai fazer. Então acho que agora a 
gente está no caminho mesmo... 

6. Como ocorre a integração 
das áreas? 
 
 
 

Entrevistador: E como ocorre a integração das 
áreas? 
Respondente: nós temos ... ham ... nível unidades, 
então nós temos uma reunião mês a mês, para unir 
o gerente geral de cada unidade. Que ai um coloca 
o seu problema ou a oportunidade que está 
vivendo e ai serve de muita parceria mesmo. 
Então eu estou “ali eu estou fazendo isso na 
minha unidade, você pode fazer na sua” e ai 
trocar... tem um troca muito grande de 
informação, do que está acontecendo. E se eu for 
trazer para o corporativo, a gente tem a mesma 
coisa, semanalmente tem um encontro ali, das 
áreas, de todas as pessoas que compõem as áreas, 
então gerente, assistente, analista, o que tiver... e 
ai a gente tem a mesma troca. Como estão 
trabalhando, qual é o desafio, qual é a 
oportunidade e ai é o momento da gente conseguir 
pedir ajuda, pedir uma mentoria, um conselho, 
fazer uma sessão de coaching... toda essa parte! 
Entrevistador: E voltando um pouquinho nas 
integrações das áreas, você falou do corporativo e 
das lideranças, então dentro das unidades, tem 
integração entre as áreas? Entre o operacional. 
Respondente: ah, eles costumam fazer também 
encontros e reuniões semanalmente tal... tanto 
de... é... a gente tem o gerente geral e o gerente 
das áreas ... e cada área, cada gerente é 
responsável por passar informações a equipe 
então eles se reúnem e também fazer essa... o 
controle... essa integração, é vou usar integração. 
Entrevistador: ao final de cada reunião dessa, 
nesses encontros, vocês preparam uma memória 
do que aconteceu ou não?  
Respondente: á vi unidades que preparam e á vi 
unidades que não. Nós sim! Pelo menos aqui eu 
participo com ali aqui, assuntos de gerentes, 
franqueadores... sim, tenho uma memória, um 

 Integração entre áreas 
Respondente:  – Reunião mensal entre Marco 
+Respondente +Respondente+ Gerentes 
gerais das Unidades; 3 horas de duração; 
pouco formal;  
- Processo de comunicação precisa ser 
reformulado 
- Não há coleta de informações ou suporte 
como por exemplo quando o cliente pede um 
prato e quer uma opinião. O garçom é muito 
pouco informado para dar esta opinião. 
 

Reunião mensal 
corporativo e unidades; 
pouco formal; reunião 
semanal unidades; as 
vezes com memória 
registrada da reunião; 
processo de 
comunicação precisa ser 
reformulado 

 
 
 
 
Processo de comunicação 
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arquivo que é enviado para todo mundo, para ter 
“olha foi tratado isso na reunião” 
Entrevistador: E o que você acha disso? 
Respondente: Eu acho essencial porque precisa 
ter! Precisa ter um acompanhamento ou ... 
também um motivo muito, muito pequeno, para 
não ter falhas as vezes. Porque as vezes o que foi 
combinado ali, o que foi acordado que nós 
deixamos certo ... para eu seguir na minha 
unidade, na minha área, enfim. 

7. Como ocorre a comunicação 
com o funcionário e os níveis 
hierárquicos? 
 
 

Entrevistador: E como ocorre a comunicação 
entre os funcionários, com os funcionários e entre 
os níveis hierárquicos?  
Respondente: de uma maneira muito tranquila, 
pelo menos na minha visão ... não todo dia ... nas 
unidades... mas pelo menos na minha visão, e 
também falando da minha passagem como 
operacional nas unidades, sempre foi muito fácil. 
Entrevistador: Da um exemplo Respondente. 
Respondente: Qualquer coisa, vou pegar um 
exemplo bem operacional. Se eu tenho um 
garçom que acho que tem uma oportunidade, se 
ele tiver alguma mudança, de alguma coisa, ele 
pode muito bem sugerir para o gerente dele. Não 
que vai ser aceito ou que vai acontecer aquilo que 
ele está falando ali, mas eles...é... é muito fácil 
você chegar, um operacional chegar em uma 
gerencia, muito fácil você chegar e conseguir 
falar com o Marco, por exemplo também. Basta a 
pessoa querer e claro, tem que marcar, olha como 
é que eu faço para chegar até ele, o que eu tenho 
para levar para ele. Então enquanto a isso é muito 
tranquilo. 

Comunicação varia de unidade para unidade, 
p. ex. Moema é uma unidade pequena e as 
coisas fluem; são abertos a novas iniciativas 
- Há um certo comodismo porque sempre 
venderam bem 
- O verbal funciona muito bem.   
 

 
 
 
 
 
 
Muito tranquila; as 
coisas fluem; abertos a 
novas iniciativas; muito 
fácil; verbal funciona 
bem; certo comodismo; 
acesso ao gestor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito tranquila 

8. As atividades realizadas em 
função do número de 
funcionários? 
Qual é o critério para que isso 
aconteça? 
 
 
 
 
 

Entrevistador: as atividades são realizadas em 
função do número de funcionários? Existe essa 
preocupação? Quantas pessoas vão fazer o que. 
Respondente: eu posso falar sobre os 
treinamentos, que é a parte que eu estou mais 
ativa nisso, então se eu for pensar em 
treinamento, tantos de integração que é quando a 
pessoa entra na empresa ou as vezes trocou de 
área... sim! É então a gente sempre procura 
manter uma porcentagem alta de pessoas que que 

Há um balanceamento de atividades e número 
de funcionários? 
Respondente:  – Na parte administrativa sim. 
O operacional na Oscar tem segundo estudo 9 
funcionários a mais entre cozinha, salão e 
limpeza 
- Estão usando o programa Microsoft PowerB 
(?); o que se percebe? 
São os mesmos clientes, comendo os mesmos 
pratos! 

 
 
 
 
 
Manter as pessoas; Na 
parte administrativa; 
treinamento; 
funcionamento por 
escalas; é muito também 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manter as pessoas 
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aparecem nessas atividades de treinamentos em si. 
Então integração de funcionário 100% a empresa 
tem que ta integrada, seja o novo gerente que 
entra, seja qualquer outra pessoa de qualquer 
outra função que esteja entrando na empresa, 
então tem que ter. É... outros treinamentos mais 
específicos ai a gente costuma ter, exemplo, 
poxa... por exemplo a gente trabalha com baristas 
aqui, que elas são especialistas em café, eu dou 
preferência para as pessoas que estão ali no bar 
mesmo, então eles são os mais interessados ali, 
não significa que outras pessoas não podem fazer. 
Então de treinamento sim, a gente procura ter uma 
quantidade que supra. 
Entrevistador: e no âmbito das unidades? Existe 
assim “ah quantos garçons vão estar na ... pela 
tarefa... então é sexta feira tem mais funcionários 
menos funcionários. 
Respondente: ah isso é muito de cada unidade né, 
então como a gente funciona, tem o 
funcionamento por escalas, então aí cada gerente 
gerencia sua equipe para que eles possam estar no 
treinamento, ou nos encontros, nas reuniões, no 
que tiver.  
Entrevistador: ah entendi! 
Entrevistador: e assim...é ...é, por exemplo, eu 
tenho uma determinada função, essa função ela é 
delineada, eu tenho um número de pessoas em 
função e o delineamento dessa função é feito essa 
análise é feito isso ou não.  
Respondente: Não.  
Entrevistador: e qual que é o critério então para 
realização das funções? Então a gente tem uma 
função para ser resolvida, então qual é o critério 
que usa para designar quem vai fazer, quantas 
pessoas vão fazer. Existe um critério para isso? 
Entrevistador: Exemplo, se vai contratar, se não 
vai contratar, se vai transferir. 
Respondente: é muito também, eu acho que... é 
claro a gente tem uma ... um escopo que já foi 
feito a muito tempo, então a gente usa como um 
padrão acredito eu... e ... e é muito também do 
feeling ne do dia a dia ali, que é como a gente 

- Sistema só tem ação na Oscar e é 
centralizado no Marco 
- Sistema Colibri. 
 

do feeling ne do dia a 
dia; programa Microsoft 
PowerB; não feito 
delineamento da função 
e nem análise; 



78 
 

pode adequar a isso, então a pessoa vir acho que é 
muito mais uma solução... é acho que é isso! 

9. Os funcionários têm visão 
do todo do negócio? 
 
 
 
 
 
 
  

Entrevistador: os funcionários têm visão de todo o 
negócio?  
Respondente: acho que tem sim. Não posso 
afirmar 100%, pelo menos... porque mesmo a 
gente fazendo treinamento, tem uma preocupação 
de apresentar Santo Grão como empresa, por 
exemplo na integração, eu não consigo te garantir 
100% que eles tenham essa visão do Santo Grão 
grupo. Né...Então talvez porque... aliás nem sei o 
porquê, talvez seja por ele ta... ver muito só a 
unidade dele ou o negócio que ele ta ali envolvido 
né... Agora a gente ta começando com algumas 
ações, tanto de seleção interna e tal e acho que 
está abrindo mais. E é isso que a gente quer 
mesmo, a pessoa trabalhar no Santo Grão na 
unidade x mas pensar o grupo Santo Grão. 
Entrevistador: e o que leva a acreditar que tem um 
número x de pessoas que não tem essa visão? Da 
um exemplo. 
Respondente: eu acho que pela própria... pelas 
visitas as unidades que a gente faz quando...é...a 
gente está em um bate papo com o funcionário, 
uma pergunta que na hora o funcionário vem 
fazer “nossa fiquei sabendo que tem uma unidade 
na Oscar Freire”, por exemplo. Sim, é a primeira 
unidade que a gente teve. Então talvez por isso 
eles não tem esse conhecimento, mas...aí tem dois 
motivos eu acho: um porque as vezes a maneira 
que a gente está passando não está sendo 
suficiente, não está sendo eficiente e outra 
também tem muito o lado do funcionário, 
conhecer onde ele ta, o lugar que ele ta né... a 
gente tem... você joga no google por exemplo, 
Santo Grão apareceu tudo. Então também acho 
que tem os dois lados. Então acho que tem os dois 
lados, tanto ah será que o que a gente está fazendo 
realmente está suprindo e também tem o interesse 
da pessoa de saber onde ta.  

Visão do todo do negócio pelos funcionários 
Respondente:  – Funcionários tem visão 
restrita do topo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não posso afirmar; faz 
treinamento; só a visão 
da Unidade; iniciando 
algumas ações; interesse 
da pessoa; funcionários 
visão restrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visão restrita 

10. Como é realizado o 
PlaneRespondenteamento da 
demanda para cada Unidade? 

Entrevistador: Como é realizado o planejamento 
da demanda para cada unidade?  
Respondente: De pessoas? Ou de... 

Demanda 
Respondente:  – Cada unidade faz um plano 
de demanda criando uma especificidade 

 
Pensar em abertura de 
lojas; tamanho da casa; 
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Entrevistador: no geral, no âmbito geral. 
Respondente: sobre pessoas a gente tenta pelo 
menos... é... se a gente pensar em abertura de 
lojas, nas unidades pelo menos que eu participei, 
era muito é... leva em consideração o tamanho da 
casa, leva em consideração as atividades que vão 
ser feitas, leva em consideração tudo, esse tipo de 
coisa mais prático, mais especifico. Então assim, 
outras questões eu ainda não vou saber te falar, 
por exemplo de compras, ou de financeiro, ou de 
coisas mais especificas assim eu não vou saber te 
dizer.  

- Mês a mês as unidades se encontram em 
uma cozinha experimental para uma 
competição 
- Não há conhecimento específico sobre 
demanda: é muito feeling. 
 

Atividades a serem 
feitas; cada Unidade faz 
seu plano demanda; não 
conhecimento sobre 
demanda;  

 
Unidade faz seu plano de 
demanda. 

11. Quais os fatores 
determinam as decisões de Mix 
de produto? 
 
  

Entrevistador: Quais fatores determinam as 
decisões de mix de produtos?  
Respondente: Não sei.  
Entrevistador: Existe algum...alguma área 
especifica para elaboração de pratos, alguma 
coisa?  
Respondente: agora a gente tá, ta começando. 
Antes... nós temos os produtos, é.... com 
assinatura do Santo Grão, então por exemplo: 
bolo Santo Grão, bolo de cenoura é igual em 
todas as unidades, todo lugar que é o Santo Grão 
vai ter esse bolo de cenoura, tem que ter ali. Igual 
nosso blend, é igual em todos os lugares. Tem 
outros, a gente teve agora, recentemente, uma 
oficina de criação, que envolvia pessoa com...que 
envolvia pessoas que trabalhavam na cozinha ou 
de outras áreas que tinham interesse de apresentar 
uma coisa ali e dali tivemos algumas ideias e 
qualquer unidade pode criar um prato. Por 
exemplo, eles podem criar e colocar só que da 
mesma maneira que a franqueadora que nós temos 
hoje é a nossa nutricionista em controle de 
qualidade, pode chegar na unidade e aprovar ou 
não e ai essa unidade teria que tirar esse prato se 
não for aprovado.  
Entrevistador: ta... ta...só para eu entender esse 
fluxo, em uma unidade eu criei um prato, eu 
posso começar a vendar ou eu crio o prato e 
chamo vocês? 
Respondente: você pode começar a vender, você 
pode começar a vender. Só que o que acontece, se 

Mix de produtos 
Respondente: - Foi muito gosto pessoal do 
Marco e da Renata 
- No começo o cliente foi muito ouvido. 
- Pessoal do MKT fez uma pesquisa de 
tendências em alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de criação; as 
Unidades podem criar 
um prato; controle de 
qualidade; aprovação; 
provar e não aprovar;  
continua vendendo; 
duas etapas – como é 
feito, e como deveria ser 
feito; gosto pessoal do 
CEO; cliente ouvido no 
início; MKT faz 
pesquisa de tendências 
de alimentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades podem criar e gosto 
pessoal do CEO 
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essa pessoa chegar, que é responsável pelo 
controle de qualidade, chegar na unidade e ver 
que está vendendo e provar e aí não aprovar, aí 
tem que tirar o prato né. O ideal é que agora a 
gente desenhando o processo é que aí vai ter, 
igual aí eu creio, aí eu chamo as pessoas 
responsáveis, que tem todo.... que podem falar 
sim ou não.... Apresento e se for ok, continuo 
vendendo. Então a gente está em duas etapas: 
como está sendo feito e como a gente queria que 
fosse feito. 
Entrevistador: na sua opinião, na sua visão, qual 
etapa seria ou será interessante. A primeira ou a 
segunda? 
Respondente: a segunda. 
Entrevistador: tá. 
Entrevistador: á existiu algum problema com 
algum prato que... com relação que teve que ser 
cortado e o flanqueado não quis ou alguma coisa 
assim? 
Respondente: Não, por enquanto não. Pelo menos 
não que eu lembre assim.  
Entrevistador: ta, ta ok! 

12. Existe um padrão de 
qualidade entre as Unidades? 
 

Entrevistador: existe um padrão de qualidade nas 
unidades? 
Respondente: existe e agora ele está sendo 
colocado cada vez mais na ativa. Então com essa 
pessoa de controle de qualidade, que é a 
[*funcionário], está gravando vídeos para colocar 
no nosso Wiki, que tem todo um padrão mesmo 
ali, a qualidade tem que ser feita, com qual 
produto, então isso está cada vez mais forte.  
Entrevistador: ta... e isso agora? Qual a 
abrangência dela? O que ela está controlando? 
Matéria prima, produto final, que a gestão dela... 
Respondente: tudo que envolve na cozinha, ela... 
ela é responsabilidade dela também, então a gente 
tem, se for pensar como é que funciona, eu tenho 
o operacional, eu tenho uma pessoa que é 
responsável pela cozinha e tem ela que apoia toda 
essa operação. Então ela verifica tanto matéria 
prima, quanto produto final, o que ta sendo 
aproveita o que não está. 

Ficha técnica 
Respondente:  – Há a [*funcionário] que 
treina todas as casas com uma ficha técnica 
por ela elaborada 
Treinamento dela e do [*funcionário]. 
 

 
 
Existe agora; pessoa 
controle de qualidade;  
Apoia toda essa 
operação; 
tem padrão mesmo;  
 mais forte; tudo que 
envolve a cozinha;  
responsável pela 
cozinha; verifica matéria 
prima; produto final; 
treinamento; elaboração 
de ficha técnica; jeito 
Santo Grão de 
atendimento; 
Wiki; mapear processos; 
primeiro corporativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Padrão com ficha técnica e 
mapeamento de processos. 
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Entrevistador: o serviço entra dentro desse 
controle? 
Respondente: não no dela.  
Entrevistador: a outra... 
Respondente: ai é muito... é... ai fica a 
responsabilidade do serviço é responsabilidade do 
gerente do salão e do gerente geral. 
Entrevistador: Então não é centralizado, o 
controle do serviço é por unidade. 
Respondente: Sim, porque são áreas diferentes 
também né, então se for pensar na cozinha temos 
uma pessoa que faz isso, o atendimento e o 
serviço é... é o jeito Santo Grão de atendimento. 
Um atendimento natural, um atendimento bom 
como é que a gente vai pedir muito isso, é muito 
estando lá. Quem melhor do que o gerente da 
casa, o gerente do salão para falar, os lideres ne 
na verdade. 
Entrevistador: uhum... e... essa pessoa que 
trabalha, fala de qualidade, ela participa da 
decisão do mix de produto?  
Respondente: participa, é acho que sim. Acho que 
ela acaba participando sim. 
Entrevistador: e tem algum treinamento para esse 
padrão de qualidade de atendimento: 
Respondente: agora na Wiki vai ter. De qualidade 
de... se eu for pensar em... em... em pratos, 
cozinha vai ter isso na Wiki e ela vai passando 
nas unidades fazendo esse treinamento e em 
atendimento a gente tem um treinamento 
chamado A Arte de Servir, que as pessoas fazem 
para aprender o padrão Santo Grão de 
atendimento. 
Entrevistador: então essa parte de mix de produto, 
de lançamento nas unidades, não tem processo 
mapeado e delineado? 
Respondente: mapeado ainda não. Está no 
processo de mapeamento. 
Entrevistador: então estão construindo isso?  
Respondente: tão construindo... tão 
construindo...Aliás a gente ta nessa fase de 
mapear processos geral, em todas as áreas: RH, 
Marketing, Financeiro, todas as áreas estão 
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fazendo isso. 
Entrevistador: as unidades também estão feitas 
isso? 
Respondente: a gente ta fazendo... não ainda não! 
Ta fazendo primeiro no corporativo para depois 
passar para as unidades. 

13. Como é realizada a CMV? 
 
. 
 
 

Entrevistador: e como é realizado o CMV ne. 
Respondente: tem que perguntar para a ace, que 
ela é melhor para fazer isso ou para o chefe da 
cozinha ou para o gerente. 
Entrevistador: Qual é o nome dela? 
Respondente: [*funcionário] 

CMV 
Respondente:  – Como tem a ficha técnica 
sabem o custo de cada prato 
- CMV não tem nada a ver com preço 
segundo Marco. Feeling para preço 
- Não se acompanha lucro por produto. 
- Marco espera que nós não mexamos com o 
CMV porque ela dá conta disto 
- Hoje se deixar CMV de lado não ocorre 
nada. 

 
 
Ficha técnica; custo do 
prato; Feeling para 
preço; não 
acompanhamento lucro 
por produto; não mexer 
com CMV; CMV de 
lado não ocorre nada. 

 
 
 
 
Feeling para preço sem CMV 

14. Quais fatores que 
determinam as decisões do Mix 
de produto (pratos) 

Entrevistador: é já foi respondida à questão do 
mix de produtos, que é a [*funcionário]. 
Respondente: isso, é ela junto com o Marco, que é 
o fundador, junto com a Renata, que também ta... 
é do financeiro agora... ta muito envolvida com 
essa questão de inovações... são eles que fazem. E 
o gerente geral das unidades também. 
Entrevistador: então é... a decisão estratégica ne... 
Respondente: Sim, sim! Total...total! 
Entrevistador: ta! 
Entrevistador: Respondente, você poderia... é... 
passar para a gente de forma um pouco mais 
detalhada da questão que fala de como que está 
estruturada a estrutura do Santo Grão. Tem o 
Marco que seria... 
Respondente: Isso...  Diretor Geral. 
Entrevistador: Diretor Geral. Necessariamente 
não precisa colocar o nome das pessoas, só as 
áreas. 
Respondente: ta bom, ta bom. Embaixo dele, 
então a gente pode contar com o corporativo, que 
é Financeiro, RH, Marketing e Comunicação, 
posso colocar Controle de Qualidade que é mais 
envolvido a pratos e esse tipo de coisa, muito 
junto com o Financeiro e o RH eu tenho um 
auditor, que é mais também como par... 
Entrevistador: E ele está abaixo de quem? Do 

Compras 
Respondente:  – Não há negociação; compra-
se de fornecedores tradicionais. 
 
  

 
 
 
 
 
 
Com o CEO e os 
gestores das Unidades e 
financeiro; envolvimento 
com essa questão da 
inovação; não há 
negociação; compra de 
 fornecedores 
tradicionais; Pão de 
Açúcar, San Marche; 
controle de qualidade; 
financeiro. RH; auditor; 
vende café Santo Grão, 
mas não tem o nome; 
não vai vender café 
Santo Grão se vendesse 
seria ótimo! Unidade de 
Curitiba 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o CEO e os gestores das 
Unidades e financeiro 



83 
 

Financeiro, do RH... 
Respondente: do Diretor Geral... Diretor Geral. E 
ai eu tenho as unidades, os gerentes gerais das 
unidades, também abaixo do Diretor.  
Entrevistador: essas unidades eu tenho: Oscar 
Freire, depois vem o Itaim né. 
Respondente: isso, Itaim. Tenho Higienópolis, 
Moema, Vila Madalena, eu tenho Morumbi, 
Cidade Jardim e o comercial que é a marca de 
café. Santo Grão Comercial. 
Entrevistador: e que fica aqui: 
Respondente: como se fosse outro negócio, uma 
outra frente de negócio que nós temos ta... 
Entrevistador: ahh ta... É corporativo também 
aqui? É isso? 
Respondente: Como unidade, eu considero como 
unidade. 
Entrevistador: ah como unidade.... ta tá 
Respondente: eu considero como uma unidade. 
Entrevistador: Comercial? 
Respondente: isso!  
Entrevistador: só café? 
Respondente: só café! Treinamento relacionado a 
café, então o que comercializa o Santo Grão. 
Entrevistador: o negócio é café? 
Respondente: isso! 
Entrevistador: ele interage com as unidades? 
Respondente: 100%. Até porque ele também 
funciona como fornecedor das unidades também 
né. 
Entrevistador: ah ta. Entendi. 
Entrevistador: no âmbito café então as unidades 
estão subordinadas ao Comercial? É que... 
Respondente: subordinado até que não, mas acaba 
sendo como um fornecedor. Faz parte do grupo, ta 
no mesmo nível, mas tem o fornecedor. 
Entrevistador: ele pode fornecer para outras... 
outros... sem ser o Santo Grão? 
Respondente: Sim, a gente tem vários lugares: 
Pão de Açúcar, San Marche... 
Entrevistador: Até mesmo concorrente? 
Respondente: que concorrente? Eu tenho por 
exemplo cafés, espaço que vende café, como se 
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fosse um restaurante, não tem o nome Santo Grão, 
mas é o café Santo Grão. Aí pode vender ....... 
Não vai vender café Santo Grão se vendesse seria 
ótimo! 
Entrevistador: na sua opinião, o Santo Grão é 
mais café ou mais restaurante? 
Respondente: na minha opinião o Santo Grão é, 
que é uma palavra que eu já incorporei no meu 
vocabulário que é um blend. É café, é restaurante, 
é ponto de encontro, é um laund, é um espaço 
para relaxar, é tudo...eu tenho essa visão geral.  
Entrevistador: na sua opinião o Santo Grão como 
deveria ser? 
Respondente: do jeito que é!  
Entrevistador: do jeito que é!  
Respondente: pelo menos essa visão de ambiente 
sim!  
Entrevistador: no ponto de vista de negócio? 
Respondente: de negócio...  
Entrevistador: como deveria ser? 
Respondente: sim... do jeito que é!  
Entrevistador: Entrevistador tem perguntas? 
Entrevistador: Não, tudo ok! 
Entrevistador: ? 
Entrevistador: tudo certo! 
Entrevistador: tem alguma pergunta 
Respondente? 
Respondente: acho que não. Como eu fui? (risos) 
(risos) 
Entrevistador: ah eu tenho... me veio uma... com 
esse processo de franquia a ideia é então o que, 
vender um blend então? Porque o Santo Grão não 
é só um restaurante, não é só um café, não é só 
um laund, é tudo isso junto então a ideia é o 
pacote? 
Respondente: a gente fala que o Santo Grão não 
vende café, não vende ambiente... vende e 
experiência inteira, então é isso mesmo... vender o 
Santo Grão... vai vamos imaginar que a gente vai 
virar franquia e se tiver isso mesmo, é vender o 
ambiente Santo Grão.  
Entrevistador: ah entendi! E primeiro vem o 
ambiente, a experiência, vocês não vendem café, 
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vendem uma experiência.  
Respondente: isso, o ambiente todo! 
Entrevistador: você acha que o corpo funcional do 
Santo Grão tem isso claro? 
Respondente: acho que cada vez mais! Eu acho 
que sim, que cada vez mais!  
Entrevistador: ta chegando nesse ponto? 
Respondente: Sim! Eu acredito mesmo que sim! 
Mesmo as vezes eles não tende “ah tem outra 
unidade” “tem uma unidade em Curitiba” por 
exemplo, eles não sabem onde tem mas trabalham 
no Santo Grão, que é o Santo Grão? E aí eles têm 
cada vez mais essa visão. 
Entrevistador: esse de Curitiba é ligado ao Marco 
também? 
Respondente: Também. É considerada uma 
unidade. Também é uma unidade. 

 
 
APÊNDICE A – Continuação - Categorias – metacategorias e sínteses das entrevistas 
 

Perguntas Entrevistado 5  Entrevistado 6  Entrevistado 7  Entrevistado 8  Categorias Metacategorias 
1. Como está 
configurada a 
estrutura 
organizacional 
da sua 
Unidade? 
Como está 
delineada a 
hierarquia? 

 Entrevistador: Como 
está configurada a 
estrutura organizacional 
do Santo Grão? 
Respondente: Daqui? 
Entrevistador: Como um 
todo?  
Respondente: Então...eu 
não sei se eu entendi 
muito bem.  
Entrevistador: Quantos 
chefes tem?  
Respondente: Ah... no 
Higienópolis, você diz? 
Entrevistador: Não, em 
tudo! Como estrutura! 
Respondente: Ah ta! No 
Santo Grão, ah ta! Esse 
é um ponto, porque 
teoricamente eu não 

 Entrevistador: Como está configurada a 
estrutura organizacional das suas 
Unidades? Como está delineada a 
hierarquia? 
Respondente.: Eu assumo a parte de 
gerente geral das duas casas, atuo na 
operação de vez em quando. Funciona eu 
(gerente geral), a Danielle – ela é minha 
esposa – faz o financeiro das duas lojas, 
folha de pagamento e abaixo dela tem dois 
líderes: na unidade de Moema eu trabalho 
com o [*] – ele é meu líder aqui, 
operacional – e na unidade da Vila 
Madalena é a [*]. 
Entrevistador: E o líder tem gente 
embaixo? 
Respondente: Abaixo dele vem os 
subordinados, o pessoal que trabalha na 
parte de operação. 
Entrevistador: Um líder seria um líder de 

Eu tenho minha empresa, 
mas eu respondo para 
alguém.... 
 
É... é um pouco confuso. 
Lá tem operação de bar, 
cozinha e salão. Aqui não: 
todo mundo faz um pouco 
de tudo. 
 
É um líder responsável 
pela operação inteira. 
 
Sou um sócio operador...eu 
me sinto sócio com eles 
fazendo a participação 

 
 
 
 
 
 
Unidade responde 
à Franqueadora e 
na Unidade há 
uma  hierarquia 
mas confusa, 
pouco respeitada 
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deveria sentir que eu 
respondo para alguém! 
Eu não tenho muito 
alguém que eu respondo 
de fato! Acaba que vem 
muita gente aqui, vem 
nutricionista, vem o 
[*funcionário], vem 
administrativo, vem o 
Marco eventualmente 
ne, mas que participa 
aqui muito pouco ne, 
acho que só quando está 
com algum problema, 
mas acabo respondendo 
para várias pessoas, mas 
é um conflito isso dentro 
de mim sabe? Eu tenho 
minha empresa, mas eu 
respondo para alguém....  
Entrevistador: é confuso 
isso? 
Respondente: é... é um 
pouco confuso. 
 
 

que área? 
Respondente: aqui acontece um pouco 
diferente das outras lojas. Lá tem operação 
de bar, cozinha e salão. Aqui não: todo 
mundo faz um pouco de tudo. Então, a 
pessoa é barista, atendente e caixa ao 
mesmo tempo. 
Entrevistador: Então não tem um líder 
responsável por bar, outro por salão...? 
Respondente: Não! É um líder responsável 
pela operação inteira. Então ele precisa 
saber todos os processos....o que acontece 
com cada setor.  
Entrevistador: E...voltando um pouco, no 
Santo Grão, no aspecto geral,  como é que 
você enxerga a estrutura hierárquica? 
Respondente: o Santo Grão, com um líder 
para o bar, outro pra cozinha e outro pro 
salão...funciona muito bem....só que pras 
lojas menores é algo que não dá pra 
acontecer, não funciona, até mesmo por 
causa de folha de pagamento...são áreas 
muito pequenas....o meu cardápio é 
diferente do das outras lojas...eu não tenho 
saída de cozinha, de pratos....eu não tenho 
fogão... 
Entrevistador: Você compra pronto de 
algum lugar? 
Respondente: Não. Alguns lanches são 
feitos aqui com a gente...E aí a gente 
trabalha muito mais com a parte de café, 
suco... 
Entrevistador: Não tem almoço, por 
exemplo? 
Respondente: Almoço não! Tem uma 
opção de um prato que vem de fora, mas é 
único. A gente trabalha mais com uma 
linha de sanduíches montados aqui na 
hora. 
Entrevistador: Ainda na questão da 
hierarquia. Como é que você enxerga o 
Marco...onde você coloca a hierarquia do 
Santo Grão em geral? 
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Respondente: Eu enxergo o Marco como 
se fosse....ele é o Presidente, né...da 
empresa junto com a Renata e na verdade 
eu não sou somente um sócio. Sou um 
sócio operador...eu me sinto sócio com 
eles fazendo a participação ...de estar 
resolvendo as situações ....eu que tomo as 
atitudes das quais eu preciso estar 
mudando, porém me sinto às vezes...eles 
ainda me cobram alguma coisa de 
operação... 
Entrevistador: Mas você toma decisões 
gerenciais? 
Respondente: Eu tomo....nas duas lojas 
sou eu que tomo. Eles só tem o 
questionamento, mas eu é que acabo 
tomando todas as decisões. 

2. Como ocorre 
a tomada de 
decisão? 
Delegação de 
autoridade? 

Entrevistador: Você tem 
quantas pessoas aqui? Ao 
todo vocês são em 
quantos? 
Respondente: 60 mais ou 
menos. 
Entrevistador: 60 na 
unidade. Ok, legal! E 
quem... Como é que é a 
questão de tomada de 
decisão? Como é que a 
decisão vai descendo, ela 
é bidimensional, ou as 
vezes você ouve quem 
está embaixo e ai a 
decisão desce, ela pula 
etapas ou ela segue a 
hierarquia, como é que é 
isso?  
Respondente: Ta, quando 
eu entrei aqui para cuidar 
dessa unidade, foi em 
fevereiro de 2016, existia 
um formato e esse 
formato não era minha 
cara e eu mudei nesse um 

Entrevistador: chega a 
influenciar em uma 
tomada de decisão do 
dia a dia?  
Respondente: não, não! 
Porque eu acabo fazendo 
o que eu acho, eu acabo 
respondendo por mim 
mesmo entendeu, mas 
existe um certo receio as 
vezes... 
Entrevistador: a estar 
ligada a alguém? 
Respondente: sim... na 
verdade eu acabo indo 
buscando... “aí para 
quem eu pergunto isso? 
” Aí eu acabo indo no 
[*funcionário], mas eu 
não sei se seria o 
[*funcionário], 
, não é uma coisa tão 
certa, é uma coisa que 
eu vou caçando. “Quem 
vai me ajudar nisso? ” 
Aí eu ligo para o 

 Entrevistador: E como ocorre essa tomada 
de decisão do ponto de vista da delegação 
da autoridade? Quer dizer, você acabou de 
dizer que você toma decisões....então ele 
te delega autoridade. Mas e de você pra 
baixo? 
Então...aí eu vou até voltar um pouco, 
porque na verdade, não existe uma 
delegação... 
Entrevistador: Dele pra você? 
Respondente: Ele muito quer saber o por 
quê, mas não que ....eu sou o próprio 
responsável pra fazer isso aqui funcionar. 
Ele não tem responsabilidade nenhuma. 
Eu que tomo todas as decisões e tenho que 
fazer as coisas acontecerem. Eu sou 
responsável por isso. 
Entrevistador: E de você pra baixo, pros 
seus líderes. Eles têm a mesma autonomia 
que você tem? 
Respondente: Eu costumo trabalhar muito 
assim...é uma linha que eu gosto muito de 
trabalhar...Sou uma pessoa que pergunto 
muito a opinião...Do que está 
acontecendo...se o cardápio deve mudar. 
Não sou uma pessoa do tipo vamos mudar, 

Eu peguei uma equipe com 
a autoestima muito lá 
embaixo, eles não 
conseguiam fazer isso, e aí 
o meu objetivo maior nesse 
meio tempo foi trazer essa 
autonomia para todo 
mundo da equipe! 
 
Eu acabo respondendo por 
mim mesmo entendeu, mas 
existe um certo receio as 
vezes... 
Chega uma pessoa aqui, 
que acaba dando uma 
opinião, mas não ta no dia 
a dia e isso atrapalha! 
 
Acho que essas opiniões 
deveriam ser mostradas 
diretamente para o sócio ou 
o gerente... 
 
Sim!(acho que deveria ter 
uma estrutura). 
 

Decisão 
centralizada na 
franqueadora 
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ano... quase dois anos que 
eu estou cuidando dessa 
unidade, eu resolvi mudar 
exatamente essa questão 
da tomada de decisão, 
então antes era uma coisa 
de cima para baixo, então 
o gerente decidia e ai isso 
era imposto para o 
restante da equipe e ai era 
daquele jeito, era uma 
cultura que funcionava 
naquela época, mas para 
mim tinha algumas 
consequências que eu 
achava que não ia 
melhorar se eu não... não 
sei se eu entro no detalhe 
vocês querem? 
Entrevistador: pode, pode 
sim! 
Respondente: então por 
exemplo, para minha 
equipe do salão, o 
atendimento que eu quero 
oferecer aqui, eu preciso 
que os garçons se sintam 
livres, conversar com o 
cliente, que ele seja 
despojado, que eles 
tenham alto confiança, 
que eles possam sentar só 
seu lado e conversar com 
você se ele se sentir a 
vontade e se você da 
abertura para isso. E essa 
cultura de tomada de 
decisão de cima para 
baixo, na minha visão 
fazia com que a 
autoestima deles fossem 
caindo. Eu peguei uma 
equipe com a autoestima 

[*funcionário], ou para a 
[*funcionário]. Para o 
Marco definitivamente 
não, eu só respondo 
quando ele me pergunta, 
mas eu sinto que as 
vezes algumas decisões 
minhas... não sei se é 
um... não sei como 
posso dizer... é como se 
eu devesse uma 
satisfação, mas ao 
mesmo tempo é um 
conflito, eu não sei se eu 
devo! É uma coisa 
mais... 
Entrevistador: questão 
estrutural não é 
satisfação... 
Respondente: eu sei! Na 
verdade, eu acho que 
muita coisa mudou 
durante dois anos, 
porque a gente assinou o 
contrato ne, então no 
contrato tem ah o RH 
vai lá e ele vai 
questionar, aí tem esses 
pontos, mas só que que 
acontece? Como a gente 
sempre foi muito 
família, parece que essas 
pessoas vêm aqui, elas 
tem uma opinião muito 
forte, sobre como devo 
fazer, como devo agir. 
Entrevistador: só que 
elas não estão no seu dia 
a dia! 
Respondente: Exato! E 
isso acho que é uma 
coisa que atrapalha. 
Chega uma pessoa aqui, 

vamos fazer isso, vamos fazer acontecer. 
Então eu gosto de sentir a opinião do que 
realmente está acontecendo. Mas a gente 
costuma ter reuniões...eu tenho reuniões 
semanais com cada um...parte do 
financeiro, parte dos líderes. A gente 
acaba abordando as tarefas, as ações que a 
gente precisa planejar...executar na 
verdade 
Entrevistador: E se um subordinado seu 
tem uma ideia, precisa passar por você ou 
ele tem autonomia. 
Respondente: Ele tem autonomia direto 
com o líder...pra executar. É uma maneira 
que o gosto de trabalhar...Assim as 
pessoas....ah, ele resolve, tenho uma ideia, 
ele faz a apresentação pro líder e o 
líder...ele também eu deixo ele muito 
livre...ele só passa realmente pra mim 
numa visão final...Eu dou minha posição 
final, sempre! Até porque tem normas que 
não podem sair da franquia...não pode 
servir qualquer coisa... 
Entrevistador: Só um parêntesis: Você 
enxerga sua unidade como uma franquia? 
Uma unidade que tem identidade visual, 
procedimentos padrão? Você vê dessa 
forma? 
Respondente: Não! 
Entrevistador: Cada unidade tem sua 
personalidade?! 
Respondente: Tenho amigos que são 
donos de franquia e eles me falam que tem 
um lado ruim e um lado bom. É muito 
impressionante que no Santo Grão é tudo 
muito livre. Acho que é o mesmo sistema 
que eu trato com eles. Eles deixam a gente 
implementar algumas coisas... eu trago 
novidades, mas não tem aquela coisa de 
ser engessado. Então a gente consegue 
trabalhar bem, articular, conversar, ver o 
que pode ser feito de diferente. A gente 
tem um pouco mais de liberdade do que 

Eu decido por mim! Se eu 
tiver dúvida eu vou 
perguntar, mas assim 
decidir mesmo sou eu. 
Tenho! (autonomia total). 
...mas lá (no contrato) está 
falando que a franqueadora 
não poderia falar para mim 
o que eu tenho que fazer, 
de tomar uma decisão! 
... o que eu acho que essa 
opinião deve ser dada 
diretamente para a gente, 
como sugestão, mas não 
como: você tem que fazer 
isso. 
Não é um controle (da 
franqueadora), é que é uma 
coisa bem família. 
Nada que eles falam que eu 
tenho que fazer, que eu me 
sinto forçada a fazer que eu 
faço. 
 
... dou bastante liberdade 
para as pessoas tomarem 
decisões, mas são sempre 
aqui, então, se alguma 
decisão é tomada que eu 
não fiquei sabendo, então 
tudo é fácil da gente 
reverter, mas antes passa 
por mim.  
... percebi que eu não dou 
conta de muitas coisas, se 
eu tivesse pessoas... 
 
Eu tomo....nas duas lojas 
sou eu que tomo. Eles só 
tem o questionamento, mas 
eu é que acabo tomando 
todas as decisões. 
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muito lá embaixo, eles 
não conseguiam fazer 
isso, e aí o meu objetivo 
maior nesse meio tempo 
foi trazer essa autonomia 
para todo mundo da 
equipe! Eu dei o exemplo 
do salão, mas eu posso 
falar de todas as áreas, era 
a mesma coisa sabe... 
 

que acaba dando uma 
opinião, mas não ta no 
dia a dia e isso 
atrapalha! Acho que 
essas opiniões deveriam 
ser mostradas 
diretamente para o sócio 
ou o gerente, porque 
acaba muitas vezes... 
vem uma pessoa aqui e 
dá uma opinião do que 
ela acha que tem que ser 
feito para a pessoa do 
administrativo, uma 
pessoa da cozinha e aí 
fica uma coisa meio 
vaga. 
Entrevistador: então 
você acha que tinha que 
ter uma estrutura? 
Primeiro a pessoa vem 
aqui fala com você, 
vocês decidem se vale 
ou não a pena... 
Respondente: sim! Se 
tem uma coisa que acha 
que não concorda, falar 
com quem tá na 
responsabilidade de 
gerência, porque às 
vezes por todo mundo se 
conhecer, por estar aqui 
a muito tempo, vem fala 
alguma coisa, joga ali 
alguma coisa e aquilo 
chega em mim nem pela 
pessoa do grupo, mas 
por alguém daqui de 
dentro, que ouviu! Eu 
acho que isso é uma 
coisa que atrapalha, que 
não está muito certo!  
Entrevistador: como é a 

uma franquia.  
 
 

Sou uma pessoa que 
pergunto muito a opinião... 
 
Ele (subordinado) tem 
autonomia direto com o 
líder...pra executar. 
 
Não! (não vejo minha 
unidade como uma 
franquia)... A gente tem um 
pouco mais de liberdade do 
que uma franquia.  
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tomada de decisão 
então? Já que você está 
falando disso. 
Respondente: Eu decido 
por mim! Se eu tiver 
dúvida eu vou perguntar, 
mas assim decidir 
mesmo sou eu. 
Entrevistador: você tem 
autonomia total? 
Respondente: tenho!  
Entrevistador: e assim, 
dentro do contrato, que 
você disse que teve uma 
mudança, isso é uma 
coisa que está de acordo 
ou é uma coisa que se 
instalou aqui?  
Respondente: Não na 
verdade o que mudou foi 
só mais processos, mas 
lá está falando que a 
franqueadora não 
poderia falar para mim o 
que eu tenho que fazer, 
de tomar uma decisão! 
Mas isso acaba 
acontecendo um pouco 
indiretamente, nesse 
caso, as pessoas vem 
aqui e elas querem 
opinar nos que elas 
querem fazer, o que eu 
acho que essa opinião 
deve ser dada 
diretamente para a 
gente, como sugestão, 
mas não como: você tem 
que fazer isso. 
Entrevistador: no 
próprio contrato não 
existe esse controle da 
franqueadora sobre 
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vocês? 
Respondente: não, não 
existe! Não é um 
controle, é que é uma 
coisa bem família. 
Sempre foi, ah vem 
aqui, fala... todo mundo 
da opinião, quer falar..., 
mas é o que falei ne, no 
dia a dia a gente que 
sabe ne.…, mas não tem 
esse controle, ele não 
vem aqui e fala, você 
TEM que fazer. 
Entrevistador: mas eu 
acho que a questão não é 
ter que dizer o que você 
tem que fazer... então é 
quem tem que falar e 
para quem tem que 
falar...  
Respondente: exato, 
exato... para não 
acontecer coisas chatas, 
porque a gente que sabe 
do dia a dia. Ah tal 
pessoa tá fazendo o que 
aqui, tem que mandar 
embora, quem sabe isso 
é eu entendeu... 
Entrevistador: você 
corrige ne. 
Respondente: nada que 
eles falam que eu tenho 
que fazer, que eu me 
sinto forçada a fazer que 
eu faço. Não, isso não 
acontece, porque 
realmente a tomada de 
decisão é minha  
Entrevistador: e como é 
a tomada de decisão? 
Tudo passa por você? 
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Você que delega? Como 
funciona isso?  
Respondente: ta numa 
fase difícil ne, mas é 
assim, basicamente tudo 
passa por mim, quase 
tudo. É que eu acho que 
eu dou bastante 
liberdade para as 
pessoas tomarem 
decisões, mas são 
sempre aqui, então, se 
alguma decisão é 
tomada que eu não 
fiquei sabendo, então 
tudo é fácil da gente 
reverter, mas antes passa 
por mim.  
Entrevistador: mas isso 
você acha que é bom? 
Em que medida?  
Respondente: então eu 
não sei, sabia! Tô numa 
fase que eu tô achando 
que é bom, porque tem 
muita coisa que eu acho 
que... eu tô sem gerente 
agora ne, eu tinha o 
gerente que saiu, ta me 
fazendo muita falta, e 
realmente agora eu vi 
que nossa, como é tudo 
concentrado em si, eu 
tenho uma pessoa do 
administrativo que toma 
bastante decisão assim. 
Entrevistador: você é 
que nem o Marco? 
Respondente: daqui... 
(risos). Mas eu acho que 
menos, na verdade eu 
acho que eu dou 
bastante liberdade, 
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Marco também, ta dando 
bem mais liberdade para 
a gente agora, mas eu 
acho que basicamente 
tudo passa por mim. Se 
tem uma alguma coisa 
que mudou e eu não sei 
eu não gosto. Eu preciso 
pelo menos saber que 
vai mudar, para estar 
ciente, mas não sei se 
isso é bom ou ruim, é 
muita coisa ne, as vezes 
eu vou deixando aí eu 
vejo que muita coisa 
mudou aí eu falo opa 
pera. Mas eu sou super 
flexível, se eu achar que 
vai ser melhor e alguém 
tem uma opinião melhor 
que a minha. 
Entrevistador: você 
atribui essa “não saber 
se isso é bom ou ruim” 
como? 
Renata: então na 
verdade, o que eu 
percebi agora, percebi 
que eu não dou conta de 
muitas coisas, se eu 
tivesse pessoas... é que 
eu acho que é mais de 
você ter as pessoas com 
quem você pode 
realmente confiar... mas 
eu acho que eu to sem 
essas pessoas agora. Eu 
já fui muito mais 
flexível, faz e depois eu 
vejo, aliás eu fui muito 
assim! Só que eu to sem 
gerente, to sem líder de 
salão, então eu too numa 
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fase que ta ficando tudo 
sobrecarregado em mim. 
Então acho que até 
chegando à conclusão de 
que não é bom, porque 
eu não to conseguindo 
fazer tudo, eu estava 
também com muito 
líder, aí eu vi outra 
coisa, ah eu muito 
cacique para pouco 
índio, aí eu fui lá e tentei 
mudar, fui influenciada 
por uma opinião externa, 
e eu to penando um 
pouco agora, mas aí que 
ta, eu ouvi uma opinião 
externa, não ta 
funcionando para mim, 
então eu vou voltar ao 
que eu achava que 
funcionava. Agora eu to 
contratando de novo. E 
eu vou testando, é o que 
eu falei, são seis anos 
ne, mas são altos e 
baixos que vão mudando 
o tempo todo. 

3. Qual é 
o ritmo da 
tomada de 
decisão das 
áreas (meio) 
suporte? 

Entrevistador: essa... é 
uma pergunta... Isso 
aconteceu tanto na área 
administrativa, como na 
área operacional? 
Respondente: de 
atendimento.... isso! 
Quando eu falo salão você 
entende são os garçons. 
Entrevistador: Sim!  
Respondente: e aí hoje, 
como é que funciona? 
Algumas decisões mais 
estratégicas vêm de mim, 
até porque eu to vendo o 

  Entrevistador: Qual é o ritmo da tomada 
de decisão das áreas de suporte e 
operação? A velocidade da informação? 
Assim....você tem um problema na 
cozinha, quanto tempo isso demora pra 
chegar até você? Ou quanto tempo demora 
pra resolver? 
Respondente: Operação ou 
administração...é tudo muito parecido. 
Demora um pouco pra ser percebida 
alguma coisa assim...Vamos falar do 
financeiro...a gente descobre muito 
depois...Por exemplo, ...tá comprando isso 
e mudou o fornecedor....tá entregando 
dessa maneira...Não, isso não 

... mas todas as decisões 
quando eu vou 
implementar uma 
mudança, eu passo para os 
meus gerentes, eu passo 
isso em reuniões diárias... 
 
... temos reuniões 
individuais todas as 
semanas, com financeiro, 
com a operação e uma com 
o chef. 
 
Sim, muitos..(insights 
surgem dessas reuniões),  

Decisões tomadas 
quando há 
reuniões formais 
com a equipe 
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negócio todo, e cada 
pessoa tem a visão da sua 
área, mas todas as 
decisões quando eu vou 
implementar uma 
mudança, eu passo para os 
meus gerentes, eu passo 
isso em reuniões diárias e 
a gente coleta por 
exemplo, como eu posso 
implementar essa ideia 
que eu quero! Eu não vou 
decidir isso sozinha, vai 
ser com eles. 
Entrevistador: 
implementação, mas a 
ideia em si é criada aqui 
ou é co-criada? 
Respondente: depende, 
depende. As vezes vem 
alguma coisa pronto de 
mim, as vezes alguma 
coisa vem deles e vem 
alguma ideia deles e vem 
pra mim e eu dou o aval 
para isso, as vezes eles 
fazem algumas coisas por 
ele e ai quando eu vejo ta 
feito (risos) e tudo bem, 
porque é isso que eu 
quero estimular também. 
Entendeu? 
Entrevistador: ta... ta joia. 
Entrevistador: Então 
existe abertura pra 
conversa horizontal? 
Respondente: Sim, na 
minha opinião sim.. agora 
se vocês perguntarem pra 
ele eu não sei.. a minha 
ideia é essa. 
Entrevistador: isso, tem 
que ser na sua visão 

acontece....tipo um negócio meio que 
imediatamente. Não existe um 
acompanhamento. Então, tenho certeza 
absoluta que não é só problema meu, mas 
também de alguns outros sócios...Ver que 
estão indo por um caminho errado...não 
conseguem visualizar...a gente sempre 
demora....até perceber, até mudar... 
Entrevistador: A impressão que dá é que 
isso é devido a vocês estarem na operação 
do dia-a-dia, minuto a minuto, botando a 
mão na massa e não conseguem ter um 
olhar de fora... 
Respondente: Sim, porque tem que ter um 
olhar de fora. Quem está supervisionando, 
vendo o que está acontecendo? Não existe. 
Porque eu tenho essa função....todo mundo 
faz tudo... e aí sempre demora...isso aí 
mesmo... 
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mesmo. Como é que 
ocorre a comunicação 
com um funcionário e o 
seus níveis hierárquicos, é 
formal, informal se vocês 
fazem reuniões, enfim.. 
quais os tipos de canais de 
comunicação vocês 
possuem? 
Respondente: 1 vez por 
semana eu tenho reunião 
com todos os meus 
gerentes, o gerente da 
cozinha, do salão e eu 
todas as quartas feiras as 
16 horas. Além disso, 
temos reuniões 
individuais todas as 
semanas, com financeiro, 
com a operação e uma 
com o chef. 
Entrevistador: Que são as 
reuniões com os líderes? 
Ou não? 
Respondente: são as 
reuniões com o gerentes, 
eu direto com eles.. então 
1 vez por semana uma 
reunião todos juntos e 
uma vez por semana 
também individualmente  
pois cada um tem seus 
objetivos, suas metas para 
eu acompanhar, no qual é 
uma reunião de mais ou 
menos 1 hora por semana 
para tratar de problemas 
ou coisas novas que 
vamos implementar, ou 
desafios, tudo nós 
conversamos juntos. Além 
disso existem as reuniões 
diárias que eu tenho a 
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reunião do salão, do bar, 
da cozinha. Sendo a mais 
estruturada a do salão que 
ocorre 2 vezes na semana 
no mesmo horário, a do 
bar é 1 vez por semana 
sendo que essa estrutura 
de toda semana está sendo 
implementada a pouco 
tempo e com a cozinha 
uma época acontecia em 
outras não, então não 
existe o processo de toda 
semana termos esse tipo 
de reunião que é algo que 
estou desenvolvendo com 
o chef novo já que ele está 
na casa somente a 1 mês  
pois quero ter com ele 
também a reunião 
semanal com a equipe, 
coisa de meia hora ou 15 
minutos que deixa todo 
mundo alinhado, ainda 
mais nesse meio.. é muito 
importante ter essa 
comunicação. 
E: Surgem alguns insights 
nessas reuniões? 
Respondente: Sim, 
muitos.. principalmente 
por que a equipe de salão 
ganhou essa autonomia 
então tem muito de 
falarem novidades, o que 
querem fazer, sugestões, 
como por exemplo essa 
semana que entrou no 
cardápio um cappuccino 
que chama “on the rocks” 
que é um cappuccino que 
um dos meninos do salão 
inventou porque era 
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gelado e tomava e o 
pessoal do bar achou legal 
que era gostoso e 
decidimos colocar no 
cardápio, isso surgiu 
através de uma dessas 
reuniões e é o tempo 
inteiro que ocorrem.. até 
me perdi o que estava 
falando. 

4. Qual é o 
ritmo da 
tomada de 
decisão das 
áreas (fim) 
operação? 

      

5. Como ocorre 
a comunicação 
com o 
funcionário e os 
níveis 
hierárquicos? 

E: a questão da 
comunicação.. 
Respondente: Pra mim, as 
maiores formas de 
comunicação que existem 
são essas reuniões pois é 
um equipe que trabalha de 
pé e não em frente ao 
computador no qual teria 
que mandar e-mail etc. 
temos um grupo de 
whatsapp, eu tenho com 
todos os gerentes, os 
gerentes tem com seus 
líderes e com o restante 
das pessoas da área 
também, então esse grupo 
funciona muito bem. 
Além da comunicação do 
dia a dia, pois eu dou 
muita abertura para virem 
me procurar, apesar da 
comunicação formal que 
tenho com os meus 
gerentes. Mas qualquer 
pessoa que queira me 
procurar, como exemplo a 

Entrevistador: e como 
ocorre a integração das 
áreas? Salão, estoque, 
cozinha... 
Respondente: então eu 
tenho duas unidades ne, 
eu tenho aqui no 
Higienópolis e eu tenho 
uma no Cidade Jardim, 
é.… lá é muito unido, 
todo mundo faz tudo. 
Aqui, trabalham em 
conjunto muito bem, 
mas é mais separado 
mesmo, eu sou cozinha, 
eu sou salão... são bem 
separado. Mas assim, a 
gente por ser uma casa 
não tão grande, tem 
muita união, mas assim 
eu preciso, a pessoa até 
vai, mas não vai muito 
feliz.  
Entrevistador: quantas 
pessoas tem aqui?  
Respondente: 19, lá são 
10. Então lá é muito 

 Entrevistador: Como ocorre a 
comunicação com o funcionário e os 
níveis hierárquicos? Como funciona no dia 
a dia a comunicação sua com seus líderes 
e deles para os funcionários? 
Respondente: Eu tinha um sistema muito 
ruim assim porque como a gente está 
lidando com a operação e a gente tem que 
fazer tudo muito ao mesmo tempo, rápido, 
e você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, 
eu tinha uma mania de...ah, vem aqui, 
quero conversar com você...e eu vi que 
realmente não estava funcionando. Hoje a 
gente costuma ter reuniões fixas, pra fazer 
bate-papo e entrar com a parte de 
desenvolvimento que o Santo Grão 
trabalha. A gente trabalha com PNL, 
liderança situacional, coaching também a 
gente usa bastante. Então, a gente está 
trabalhando numa linha mais 
pausadamente, conversando, temos 
reuniões fixas com cada um, pra gente 
poder estar explorando ... 
Entrevistador: Com cada funcionário ou 
com cada líder? 
Respondente: Na verdade, eu estava 
fazendo com todos e aí eu vi que estava 

... as maiores formas de 
comunicação que existem 
são essas reuniões... 
 
... temos um grupo de 
whatsapp, eu tenho com 
todos os gerentes, os 
gerentes tem com seus 
lideres e com o restante das 
pessoas da área também... 
 
Além da comunicação do 
dia a dia, pois eu dou muita 
abertura ... 
 
Mas assim, a gente por ser 
uma casa não tão grande, 
tem muita união, mas 
assim eu preciso, a pessoa 
até vai... 
 
... hoje o contato de 
basicamente todo mundo é 
comigo. 
 
Para mim acho que seria 
ótimo (se a comunicação 

Reuniões, Grupos 
de Whatsapp  
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moça da faxina veio me 
procurar outro dia se a 
gente podia conversar 15 
minutos depois que eu 
acabasse meus 
compromissos etc. então 
eu sou muito aberta com 
relação a isso. No caso de 
ser uma decisão eu tento 
passar pros gerentes pois 
as vezes eu percebo que 
alguns funcionários pulam 
essa parte e vem direto a 
mim.. 
Entrevistador: Sim, até 
pra manter um respeito 
com eles.. 
Respondente: É, até 
porque quando eu não 
estou aqui, eles que 
precisam resolver né.. 
 

unido, qualquer um faz 
qualquer coisa que 
precisar, aqui faz, mas 
não é de espontânea 
vontade.  
Entrevistador: e como é 
a comunicação deles 
com você? 
Respondente: então, é 
ótima! E isso as vezes eu 
penso, putz as vezes é 
melhor eu me afastar um 
pouco e ter um gerente, 
mas mesmo quando eu 
tinha um gerente as 
pessoas chegavam em 
mim, eu acho muito 
difícil fazer isso, é que 
eu to trabalhando muito 
isso em mim, de “ah 
você já falou com seu 
gerente antes?”, direto 
as pessoas chegam em 
mim, direto, e eu tinha 
dificuldade em falar, de 
não receber, então 
comigo, hoje o contato 
de basicamente todo 
mundo é comigo. Do 
auxiliar de cozinha até o 
gerente.  
Entrevistador: como 
seria se a comunicação 
tivesse estruturada? 
Respondente: para mim 
acho que seria ótimo, só 
que eu não sei se 
consigo estando aqui 
todo dia, o tempo todo.  
Entrevistador: quando 
você estrutura o sistema, 
ele vai ter vida própria... 
a própria estrutura faz 

ocupando o espaço do líder....ele não 
estava trabalhando. Aí fui começando a 
deixar mais os líderes entrar com esse 
papel de filosofia de estratégia de 
desenvolvimento de  
Entrevistador: E como você vê os 
resultados disso? Dessa estratégia de 
desenvolvimento? 
Respondente: É um trabalho muito 
contínuo...é pesado...é como a gente fala: 
você não é duas pessoas; você é a mesma 
pessoa fora e a mesma pessoa dentro....e a 
gente trabalha muito com problemas 
exteriores...e é onde a gente tem que 
trabalhar muito com a linha de coaching. 
Fiz vários cursos: cursos de liderança, 
liderança situacional, quebra de crenças. 
Isso ajuda...é uma transformação...quebra 
de crenças. Vem muitas pessoas com “ah 
não...eu sou assim porque sou assim”. 
Você tem que ir lá dentro e ver que é um 
resultado completamente diferente fazer 
essa transformação. 
Entrevistador: E compensa? 
Respondente: Eu sou uma pessoa que eu 
acredito que eu tenho um propósito...gosto 
muito de ajudar realmente as pessoas...a 
evoluir. Já perdi pessoas que vieram 
comigo....fizemos coaching e foram 
embora...mas é uma sensação de dever 
cumprido....algo do tipo “eu consegui 
realmente fazer”. Fico realmente 
decepcionado quando a pessoa pede as 
contas...eu sinto que eu falhei. Mas as 
ferramentas são ótimas, têm ajudado 
bastante. 
 

estivesse estruturada)... 
 
Hoje a gente costuma ter 
reuniões fixas, pra fazer 
bate-papo... 
 
A gente trabalha com PNL, 
liderança situacional, 
coaching também a gente 
usa bastante.... as 
ferramentas são ótimas, 
têm ajudado bastante. 
 
 
Aí fui começando a deixar 
mais os líderes entrar com 
esse papel de filosofia de 
estratégia de 
desenvolvimento de... 
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isso por si só.  
Respondente: eu 
confesso que já tentei 
fazer isso. Na teoria 
acho muito legal, mas na 
pratica, quando a pessoa 
chega em você e você ta 
aqui, se eu for de acordo 
com o sistema, não sei 
se vai ser uma coisa tão 
humana, sabe? Se tem 
uma pessoa aqui na 
minha frente, mas não o 
sistema manda... não sei 
como funcionaria isso 
aqui. 
Entrevistador: porque 
tem situações que você 
vai ter que fazer essa 
proximidade. Como tem 
coisas que não. 
Respondente: aham! Ah 
eu acharia ótimo,  na 
verdade, ótimo! Eu não 
consigo as vezes fazer 
minhas coisas porque é 
de 10 em 10 minutinhos 
que vem uma pessoa “ah 
tem um minutinho? ”. 
Entrevistador: você 
termina o dia com 
aquela sensação, aí hoje 
eu não fiz nada. 
Respondente: nada! 
Teve uma época agora 
que aqui simplesmente 
eu não conseguia 
trabalhar, se eu ficasse 
aqui eu não conseguia. 
Eu não conseguia! Que 
foi a época que eu estava 
sem gerente e sem líder, 
ainda estou, mas no 
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começo não foi fácil. Eu 
to me virando melhor 
agora. Mas seria melhor 
mesmo se eu tivesse um 
sistema falando agora 
vai funcionar assim, se 
eu conseguisse fazer 
isso.  
Entrevistador: quando 
eu digo sistema, eu estou 
me referindo a um 
processo.  
Respondente: sim... e 
apresentar para todo 
mundo! Seria 
maravilhoso! 
Entrevistador: como que 
é em relação a 
quantidade de 
funcionários? Tipo no 
salão vão ficar 5 
pessoas, como você 
decide isso? 
Respondente: foi dado 
que foi desde que abriu 
sabe! O bar eram 5 a 
gente testou 4, 
funcionou, ficou um 
tempo, agora no final do 
ano a gente contratou 
mais um, mas salão foi 
aumentando o 
faturamento eu fui 
contratando e aí ficou, 
não sei! Não tem um 
super critério de acordo 
com ah não sei. Foi 
assim, começou foi 
crescendo e ficou assim, 
parece que ta 
funcionando bem. Não 
tem muito certo, e aí 
agora o Marco 



102 
 

desenvolveu um sistema 
novo, não sei se vocês 
ficaram sabendo, 
chamado Power bi que 
ele mede as vendas e 
tudo mais... e eu to louca 
para aprender usar, eu 
tentei entrar, mas não 
consegui direito assim, 
eu acho que a gente ta 
com muito garçom, mas 
eu acho! Aí eu fico com 
isso, nossa agora é 
novembro, dezembro, o 
movimento vai aumentar 
muito e talvez não, então 
assim, não tenho um 
sistema certinho que fala 
aí quantas pessoas um 
garçom atende.  

6. As atividades 
são realizadas 
em função do 
número de 
funcionários? 
Qual é o 
critério para 
que isso 
aconteça? 

Entrevistador: a questão 
das equipes, número de 
funcionários.. como você 
dimensiona as equipes 
com o número de 
funcionários? Você tem 
tudo isso sob controle ou 
vê que algumas áreas têm 
isso mais apertado? 
Respondente: Engraçado 
você me perguntar isso 
pois estou passando por 
um projeto exatamente 
assim agora no qual faço 
isso. Eu estava com um 
equipe com uma 
quantidade de pessoas X 
que eu herdei desde que 
eu entrei aqui..e aí o que 
comecei a perceber foi 
que o nosso faturamento 
aqui, ele está bem 
complicado, não estou 

  Entrevistador: As atividades são realizadas 
em função do número de funcionários? Pra 
você delegar tarefas você leva em 
consideração o tamanho da equipe?  
Respondente: Não. A gente costuma muito 
olhar a folha de pagamento, o lucro 
embaixo. Então, tipo, isso é muito surreal 
e isso você pede para o funcionário coisas 
absurdas. Então a gente acaba fazendo 
aquela famosa conta de padeiro que fala: 
se eu tenho tanto x, tenho que faturar tanto 
e não posso mais contratar. Mas a gente 
esquece que, com um funcionário a mais, 
pode estar melhorando operação, 
processos, todas essas coisas. Quando 
você olha o lado financeiro – eu 
acompanho muito o lado financeiro – você 
acha que sempre cabe mais um pouquinho 
nessa conta....que acaba sendo todo o mês. 
Entrevistador: Você sente algum impacto 
negativo por conta disso? 
Respondente: Sinto. Reclamações de 
cansaço. Eu tento mudar a escala, tento 

... então a gente pegou o 
movimento de vendas a 
cada meia hora das nossas 
vendas por número de 
item, bem criterioso e vi 
quantas pessoas eu 
precisaria... 
 
Então a gente acaba 
fazendo aquela famosa 
conta de padeiro que fala: 
se eu tenho tanto x, tenho 
que faturar tanto e não 
posso mais contratar... 
 
Sinto (impactos negativos). 
Reclamações de cansaço. 
Eu tento mudar a escala, 
tento dar finais de semana 
para tentar aliviar o 
cansaço deles. 
 
Nossa....é uma coisa muito 

Sem muito 
critério. 
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com uma queda absurda 
mas também não é uma 
época de vacas gordas 
assim né.. então eu 
comecei a questionar se o 
número de pessoas que eu 
tinha realmente era 
necessário. Vou falar em 
número para vocês 
entenderem. Antes o 
Santo Grão chegava a 
vender R$800.000,00 por 
mês e ultimamente têm 
vendido R$700.000,00, 
R$720.000,00 então é 
bem menos, então, 
comecei a me questionar 
se esse número de pessoas 
era realmente o certo. Aí 
fui falar com o Marco, 
que é o meu chefe que é o 
dono da marca, e pedi 
ajuda para ele nesse 
momento, e foi quando 
ele me apresentou um 
estudo que ele explicou 
que fez quando abriu o 
Santo Grão para imaginar 
quantas pessoas eu 
imaginava que seria 
necessário na minha 
equipe, então a gente 
pegou o movimento de 
vendas a cada meia hora 
das nossas vendas por 
número de item, bem 
criterioso e vi quantas 
pessoas eu precisarias 
naquela operação para 
conseguir atender aquele 
número de itens e fiz uma 
escala com tudo isso. Foi 
assim que dos caixas, do 

dar finais de semana para tentar aliviar o 
cansaço deles. 
Entrevistador: E você percebe redução de 
produtividade por conta disso? Ou as 
medidas que você adota – coaching, 
liderança situacional, funcionam? 
Respondente: Elas funcionam, mas por 
incrível que pareça chega num ponto, num 
nível, que aí eles começam a falar sobre 
outras coisas e aí é que eu falo que é 
cansaço, que não tem nada a ver com o 
negócio aqui. E aí eu fico perdido, porque 
... o que eu faço? Eu coloco nosso 
faturamento e digo “vai ter que contratar 
mais um aí” e vejo que não vendeu o que 
tinha que dar. Não controlamos 
faturamento, só controlamos custo. A 
gente não consegue controlar o quanto 
fatura, digo, você não consegue controlar 
o quanto vai receber de 
movimento...prever o quanto vai faturar. O 
que a gente controla é custo...então essa é 
a briga de todo mês. 
Entrevistador: Qual é o critério pra 
contratar? Pra aumentar ou diminuir o 
quadro? 
Respondente: Nossa....é uma coisa muito 
errada minha, mas é....talvez acho que não 
exista critério...Às vezes eu fico pensando 
muito....Igual, eu tava  almoçando, tava 
conversando com meu líder, tava falando 
“nossa cara...vai...acontece um feriado...o 
feriado destrói...aí você já vê o quanto 
você precisa vender. Aí ele me diz: 
“Respondente, não dá...manda embora”. 
Aí eu digo “é mão de obra, vai pesar!” Aí 
ele diz: “Mas aí você vem (cobrir a 
lacuna)” 
Entrevistador: Você menciona o feriado 
porque você tem um movimento maior e 
aí você ficar sem gente pra atender é 
crítico? 
Respondente: Não, pelo contrário. Estudos 

errada minha, mas 
é....talvez acho que não 
exista critério (para 
contratar)... 
 
Mas assim, ela faz tudo! 
Ela opera...não existe uma 
pessoa de limpeza...ela 
opera, ela faz a parte de 
organização, faz a parte de 
limpeza também... Não 
precisa ser um time pra 
funcionar. 
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bar, do salão e dos 
seguranças eu consegui 
diminuir 9 pessoas ao 
todo, passei por esse 
momento agora e o 
próximo passo é na 
cozinha para realizar esse 
mesmo processo. 
Entrevistador: Então você 
está reconstruindo esse 
processo? 
Respondente: Sim, estou 
redimensionando tudo 
isso e estou tendo como 
base o quanto eu produzo 
já que o trabalho dessas 
pessoas está diretamente 
ligado ao movimento de 
menos ou mais trabalho 
naquele momento 
diferente daqui de 
comprar que independente 
de eu vender 1 atum ou 10 
atuns, precisa comprar 
atum e fim, entendeu? 
Claro que quando 
movimento é maior você 
acaba comprando mais 
coisas mas.. 
 

do Santo Grão estão mostrando que a 
maioria dos feriados está destruindo o 
movimento. As pessoas viajam...as 
pessoas estão viajando muito nesses 
últimos anos...baixa de 
movimento...ociosidade. Aí eu não 
consigo suprir o faturamento que eu  
busco no final do mês....porque tem que 
pagar as contas, taxa de royalties... 
Entrevistador: E qual é o critério pra você 
distribuir / delegar atividades? 
Respondente: Então, eu não ocupo mais 
essa função de estar distribuindo 
setores....tenho que ficar mais pro lado de 
cima. Então, o líder acaba....tem algumas 
pessoas que se destacam em algumas 
áreas. Isso é evidente. Ou traz uma 
competência passada de algum emprego, 
uma experiência...Eu falei que essas 
pessoas fazem tudo, mas tem sempre uma 
pessoa que fica mais no bar, outra que fica 
mais no salão. Então, assim...aí tem as 
funções que precisam fazer: limpeza, 
organização, geladeira, todas essas coisas. 
E aí essas pessoas... existe um dia e elas 
acabam ficando  responsáveis por aquele 
setor. Mas assim, ela faz tudo! Ela 
opera...não existe uma pessoa de 
limpeza...ela opera, ela faz a parte de 
organização, faz a parte de limpeza 
também. Acaba fazendo tudo. Não precisa 
ser um time pra funcionar. Quando um não 
pode o outro já liga e diz “ah...semana que 
vem você limpa a geladeira? Há 
cumplicidade, senão não estaria dando 
certo. 
Entrevistador: Como você acha que 
conseguiu isso? Pela contratação de 
pessoas de determinado perfil ou você 
acha que essas pessoas acabaram 
entendendo que tinham que fazer isso? 
Respondente: Poxa....eu nem sei se vocês 
acreditam nisso, mas eu sou uma pessoa 
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que acredita muito em energia. E eu sou 
uma pessoa que tento....e é a melhor 
ferramenta que tenho....essa parte de 
conversar com eles, juntar a 
equipe....”somos um time, vamos fazer!!” 
Sempre motivar, tá todo mundo junto e 
fazer com que aconteça. Acho que isso 
causa a união realmente das pessoas. De 
fazer acontecer, somos um time e temos 
que fazer acontecer de qualquer maneira. 
Eu não consigo falar pra vocês uma 
receita. Acho que pode ser da minha 
pessoa, a maneira como eu abordo, como 
eu acolho na entrevista, como eu falo...Eu 
acho que eu sou bom com pessoas. Eu 
tenho facilidade... 
Entrevistador: Em relação a treinamento: 
todo mundo é treinado pra tudo ou não 
tem treinamento pra nada? 
Respondente: A pessoa chega....ela 
acompanha os processos do lado de 
fora....entre dois, três dias. A partir do 
terceiro dia, a pessoa já tem que ser 
registrada. Imediatamente, como ela vai 
exercer a função de tudo, ela tem que fazer 
o curso que o Santo Grão oferece. Eu falo 
muito nas minhas unidades. Na de Moema 
ou na da Vila, a gente tem que ter uma 
percepção muito forte logo no primeiro ou 
segundo dia. A gente já sabe se a pessoa 
vai ou não vai...a partir do jeito que ela 
mostra. 
Entrevistador: Você já demitiu gente no 
segundo dia? 
Respondente: Já, porque já sabia que não 
ia. Como também tive o olhar errado, 
contratei, deu dois meses, a pessoa não 
aguentou. 
Entrevistador: Isso é feito pela sua 
percepção então? 
Respondente: É....não existe um critério 
objetivo. 
Entrevistador: Você tem líderes que 
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gerenciam dessa forma....pela intuição. 
Respondente: A gente tem muito exemplo 
de Starbucks, Mc Donald’s....Eu tenho 
amigo meu que é fornecedor direto da 
Starbucks e é muito engraçado....na 
verdade ele não ia participar de um 
treinamento...ele ia vender o produto dele. 
Ele tem que fazer o treinamento da 
empresa, sendo fornecedor. Isso é 
fantástico....lendo a apostila, conhecendo 
todo o processo da empresa, pra depois 
chegar no cara pra quem ele ia vender. 
Entrevistador: E o que você acha de 
implantar isso aqui? É uma coisa boa ou 
ruim? 
Respondente: Aí a gente chega naquele 
assunto que você falou....”aqui é muito 
livre...Será que realmente quero perder 
isso? Não me fiz essa pergunta. Como será 
que é ficar sentado e... Será que o nosso 
valor do Santo Grão não está nisso? Isso 
não consigo te responder agora. 

7. Os 
funcionários 
têm visão do 
todo do 
negócio? 

Entrevistador: Você 
entende que os 
funcionários têm uma 
visão do todo ou uma 
visão mais fechada pra 
sua área?  
Respondente: A tendência 
é que eles tenham uma 
visão mais fechada pras 
áreas deles, mas o que eu 
tenho feito é que sempre 
abro o faturamento, o 
lucro, vendas, abro itens 
mais vendidos ou menos, 
quais itens eu tenho mais 
reclamação e vou 
munindo eles de 
informação para que eles 
possam tentar perceber 
essa visão geral. Nessa 
última semana eu fiz uma 

Entrevistador: você 
acredita que os 
funcionários têm uma 
visão do Santo Grão 
como um todo?  
Respondente: não todos, 
mas a maioria sim!  
Entrevistador: você tem 
noção de quantos dos 
29? 
Respondente: Daqui uns 
8, daqui, dessa unidade. 
De lá 3.  
Entrevistador: então de 
29, 11. 
Respondente: é.  
Entrevistador: e você 
entende que é 
importante ter essa visão 
ou nem tanto. 
Respondente: eu acho 

 Entrevistador: 7. Você acha que os 
funcionários têm visão global de todo o 
negócio do Santo Grão? Tem uma visão 
da Unidade ou não tem nenhuma visão? 
Respondente: Eu até comentei na reunião 
de estratégia outro dia....foi muito 
engraçado que na reunião aqui deles eu 
resolvi mostrar o faturamento e lucro pra 
eles. Foi muito engraçado porque eles 
achavam que se o faturamento é de 
R$30.000,00, o lucro seria de 
R$15.000,00. Foi uma coisa que despertou 
em mim....eles não tem noção do que 
acontece. Muitos funcionários têm essa 
visão do dono – “é...ele passa aqui...só tira 
o dinheiro e vai embora”. E eu recebi um 
feedback muito bom deles. Eles falaram 
“nossa....como é bom isso daí...é bacana. 
Teve uma menina que disse “nossa cara, 
você só ganha isso? (risos)”. Eu resolvi 
abrir os números e me senti muito 

A tendência é que eles 
tenham uma visão mais 
fechada pras áreas deles... 
 
 
Não todos, mas a maioria 
sim!  
 
Muitos funcionários têm 
essa visão do dono – 
“é...ele passa aqui...só tira 
o dinheiro e vai embora”. 
 
...eles não conseguem 
visualizar as outras casas; 
com a abertura do 
faturamento, eles 
conseguiram visualizar 
muita mais a nossa 
unidade, a operação de 
onde eles trabalham. 

Visão mais 
restrita à sua área. 
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reunião de 20 minutos que 
expliquei como estava a 
empresa e quais eram os 
próximos passos, fiz isso 
com a turma da manhã e 
da noite com todos juntos 
falando sobre a empresa e 
não sobre área 
especificas, então minha 
ideia é que essa 
mentalidade se abra 
mesmo. A tendência é que 
maioria olhe pra sua área 
mesmo.. como por 
exemplo o Milton está na 
cozinha mas ele já veio 
conversar comigo que 
estava olhando em outros 
restaurantes e o prato do 
dia era difícil vender pros 
garçons e deu sugestão 
para de colocar no 
cardápio etc mas ele sabe 
que isso ajuda a área dele. 
O gerente operacional que 
cuida do bar e salão esses 
dias percebeu que ia faltar 
um funcionário na 
cozinha no dia seguinte e 
ele resolveu, viu que ia 
atrapalhar o serviço dele e 
dos demais então resolveu 
logo.. os meus gerentes 
acabam tendo essa visão 
generalista e sinto que 
essa ideia se passe e que o 
operacional tenha cada 
vez menos. 
Entrevistador: Como 
unidade, eles tem essa 
visão? O cara da cozinha  
só pensa na cozinha ou 
pensa na unidade? 

que faz diferença. Eu 
acho que ela acredita na 
empresa e na 
possibilidade dela se 
desenvolver na empresa, 
que faz com que ela 
trabalhe diferente. Tem 
um, porém aí, dentre 
essas pessoas eu tenho 
uma, duas, talvez duas, 
que acho que chega em 
um ponto que espera 
acontecer e aí não 
acontece e aí começa a 
desanimar, mas continua 
mantendo porque já teve 
a visão e sabe como é a 
empresa. Eu to com 
dificuldade com uma 
pessoa por exemplo que 
apesar de ter a visão da 
empresa eu acho que 
não ta desempenhando 
tão bem. Porque eu acho 
que o importante das 
pessoas terem essa visão 
é o desempenho.  
Entrevistador: você acha 
que isso ocorre porque 
ela não tem perspectiva 
aqui dentro?  
Respondente: eu acho 
que... não sei se é 
perspectiva, não sei. É 
que agora a gente ta 
mudando o processo 
com as vagas, para as 
pessoas poderem se 
inscrever, então isso 
acho que ta abrindo 
mais,  não sei se eles 
têm um pouco de receio 
de se inscrever. Mas eu 

tranquilo em relação a isso. Não escondi, 
mostrei, eles viram e o que foi mais 
bacana foi o impacto....eles acabaram 
dando sugestões de economia: 
“Respondente, a gente comprou muito 
água....pode comprar menos”. Eles se 
sentiram mais responsáveis, 
comprometidos com a empresa. Você me 
perguntou sobre a visão global...eles não 
conseguem visualizar as outras casas; com 
a abertura do faturamento, eles 
conseguiram visualizar muita mais a nossa 
unidade, a operação de onde eles 
trabalham. 
Entrevistador: Eles enxergam a questão da 
filosofia do amor? Aliás, como você 
enxerga essa história do amor? É uma 
visão um tanto romântica ou na prática 
você acha que funciona? 
Respondente: Acho que não é nem questão 
de entrar na prática do ser romântico. É 
realmente o amor em forma de....você está 
ali pra ajudar o próximo, serviço. Eu vejo 
que “um blend para amar” é um amor que 
eu sinto de estar atendendo meus 
clientes...o ambiente, a atmosfera onde 
eles se encontram. É um trabalho 
muito...Quando se fala de amor, as pessoas 
já te olham meio esquisito. É muito difícil 
se falar de amor e quando você fala, o 
primeiro choque é realmente...”Que? O 
que você tá falando aí. Não 
conheço..(risos)”. Então é um trabalho 
muito devagar, bem calmo e 
principalmente a gente que trabalha com 
coaching, liderança situacional, a 
comunicação tem que ser muito bem 
explicada, bem clara. Eu já escutei 
algumas coisas do tipo: “vocês plantam 
amor mas mandam o funcionário embora 
no dia seguinte”. Tem que tomar um 
pouco de cuidado, sua comunicação tem 
que ser muito boa....então tem que 
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Respondente: Eu tenho 
dois perfis de pessoas 
aqui, essa unidade tem 14 
anos e tenho pessoas que 
estão aqui tendo que abriu 
o Santo Grão, no qual 
aprenderam essa profissão 
aqui dentro da sua própria 
área e esse perfil tem uma 
visão mais fechada pro 
trabalho. Tenho outro 
perfil no santos grão que 
são aqueles que “estou 
aqui de passagem” . estou 
fazendo faculdade mas 
precisando juntar um 
dinheiro para pagar. Tem 
um menino formado em 
engenharia naval na poli e 
ele é meu garçom e isso 
por pensarem dessa 
forma, eles acabam sendo 
mais abertos a entrarem 
em outras áreas, esse 
garçom que falei, virou 
meu garçom líder e me 
ajudou a construir as 
escalas no excel das áreas, 
não tem muito a ver com 
o trabalho em si mas ele 
viu importância naquilo e 
teve essa visão mais 
ampla, e é bem nítido 
esses dois perfis.. o que 
tem mais tempo de casa, 
carreira no Santo Grão 
estão pensando em seus 
INSS, fundos de garantia 
etc. 
Entrevistador: Você pode 
colocar isso como um 
conflito de gerações? 
Respondente: Eu posso 

acho que se aquela 
expectativa não aparece 
para ela, ela não tem 
oportunidade de crescer, 
numa chance que ela 
achou que daria e não 
deu e aí ela desanima. 
Mesma assim ela 
continua. Aí tem esses 
altos e baixos, que aí eu 
acho que é normal 
também.  
 

trabalhar. Mas assim...eles, pra mim essa 
parte de filosofia tá em todos os dias: 
quando eu chego, quando eu dou um 
abraço neles, falo “bom dia!”, “você tá 
precisando de alguma coisa?” 
Entrevistador: E você sente isso na sua 
estrutura? Eles também incorporam isso 
ou ainda é um processo? 
Respondente: É um processo. E assim, eu 
só consegui impactar....tem alguns 
funcionários novos ainda....Realmente, só 
impacta aqueles que eu puxo pra uma 
conversa, que eu faço liderança 
situacional, que eu peço opinião sobre a 
maneira de mudar algum processo. Aí eles 
começam a entender o porquê você está 
ali, chamando ele, conversando. Não o 
enxerga simplesmente como um boneco 
que tá ali pra operar, pra ganhar dinheiro. 
Você tá ajudando ele nos problemas 
pessoais, de fora do Santo Grão.   
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dizer isso sim, mas é uma 
geração de tempo de casa 
e não de idade e acho 
legal isso. 
E: E você acha isso uma 
coisa positiva? Ter essas 
diferenças aqui dentro? 
Ou é indiferente? 
Respondente: Eu acho que 
tem os dois lados (risos), 
é importante ter essas 
pessoas fundamentais 
aqui dentro do Santo 
Grão, como por exemplo 
tem um rapaz na cozinha 
que está aqui dentro e o 
que você perguntar pra 
ele, vai conhecer e saber 
resolver, virou um 
especialista naquilo já 
mas não tem a visão do 
todo, somente é focado 
naquilo.. se perguntar 
alguma coisa do salão ele 
vai falar “dane-se” e não 
estará nem ai. Então é 
interessante mas causa um 
conflito de gerações e é 
bem claro. 
E: e você chegar a 
despender um esforço 
para gerenciar esse 
conflito? Chega a 
atrapalhar no dia a dia? 
Respondente: não chega a 
ser um esforço não porque 
eu acho que sou de uma 
dessas gerações sabe? 
Então quando entrei aqui 
eu tinha uma dificuldade 
de entender a importância 
dessas pessoas mas hoje, 
depois de 2 anos eu vejo o 
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quão importante ter essas 
pessoas aqui dentro. 
E: o generalistas? 
Respondente: Não, os 
especialistas.. eu sou mais 
os generalistas, então hoje 
eu consigo ver a 
importância dos dois.. pra 
mim como gerente uma 
coisa positiva ter essa 
visão diferente pois o 
especialista com toda essa 
bagagem questiona 
algumas coisas que alguns 
não iriam enxergar, então 
vejo importância. 
Entrevistador: eu ia 
perguntar exatamente 
isso, se você tem uma 
preferência pelos 
generalistas ou 
especialistas.. 
Respondente: é.. cada vez 
mais eu tenho entendido  

8. Como é 
realizado o 
Planejamento 
da demanda da 
sua Unidade? 

Entrevistador: como é o 
planejamento de demanda 
da sua unidade? Esse 
planejamento passa por 
você? Alguém te cobra 
qual vai ser a demanda 
daquele mês de acordo 
com cada prato? 
Respondente: Isso eu 
estou bem no momento de 
mudar como funciona. 
Hoje está meio misturado 
pois está acontecendo 
nesse momento.. então 
como era antes. Antes 
passava entre 
administrativo e 
operacional, então 
algumas pessoas chaves 

  Entrevistador: 8. Como é realizado o 
Planejamento da demanda da sua 
Unidade? 
Respondente: Nada. A gente tem o 
financeiro....Eu resolvi adotar um sistema 
de compra completamente diferente do 
que o Santo Grão me ensinou...Porque no 
Santo Grão a gente compra as coisas...tipo 
de fornecedor 
Entrevistador: O Administrativo compra 
algumas coisas. Compra pra você 
também? 
Respondente: Não...não....Cada casa é 
responsável por suas compras. Pro meu 
negócio respirar e eu ver lucro, eu tomei 
uma parte de um negócio que eu não 
deveria, mas é o que hoje acaba me 
trazendo resultado. Hoje a gente tem 
alguns pedidos que são externos, por 

Tem sim..(o administrativo 
tem uma ferramenta de 
controle)... a gente olha os 
relatórios de vendas de 
itens, se ele está crescendo  
ou caindo, porém esses 
relatórios não são 
eficientes, pois é um 
processo que demora muito 
para acontecer. 
 
...hoje, a rede, estamos com 
uma ferramenta nova que é 
o “Power B.I.” da 
Microsoft...  
 
....vamos fazer pela 
primeira vez no ano que 
vem um processo de 

Por meio de 
ferramentas de 
controle (Power 
BI e Xero) 
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do administrativo dão 
apoio pra essa produção. 
Vou te dar um exemplo.. 
Temos um prato aqui é 
que o “mix de bolinho” , 
ele está no cardápio há 
muito tempo e temos uma 
quantidade x e essa 
quantidade chegou para 
mim que na semana são 
necessários esse X de 
quantidade e aí o 
administrativo começa a 
perceber uma queda desse 
produto, então eles 
comunicam que deve-se 
produzir menos, então é 
em conjunto. Ou acontece 
que na cozinha, toda vez 
pode faltar algo porque 
está vendendo demais.. 
E: então o administrativo 
tem uma ferramenta pra 
medir tudo isso? 
Respondente: Tem sim.. a 
gente olha os relatórios de 
vendas de itens, se ele 
está crescendo  ou caindo, 
porém esses relatórios não 
são eficientes, pois é um 
processo que demora 
muito para acontecer. 
Então hoje, a rede, 
estamos com uma 
ferramenta nova que é o 
“power b.i” da Microsoft  
e agente imputa as 
informações no sistema e 
geram relatórios mais 
inteligentes pra gente. 
Então por exemplo o 
estudo que comentei de a 
cada meia hora de vendas 

telefone, que você acaba pedindo...mas a 
grande maioria das compras pros meus 
dois negócios eu faço em atacado. Tanto é 
que, no mês retrasado a [*funcionário] 
tava me perguntando porque talvez até 
eles iam começar a adotar. Isso me deu 
uma margem extrema, porque os 
fornecedores não estavam querendo 
negociar e eu sou pequeno e eles exigem 
quantidades grandes. Então eu tive que 
procurar outros meios pra poder respirar. 
Isso foi uma coisa que eu acabei tendo que 
fazer, que adotar. Antigamente, como a 
casa era menor – é a que mais sofre, não 
adianta – eu tinha que comprar a 
confeitaria deles, das casas maiores, da 
Oscar Freire (quiches, tortas e bolos). Pra 
respirar eu tive que inventar e eu faço a 
produção das minhas... 
Entrevistador: Te deram essa liberdade, de 
não comprar de dentro e comprar de fora? 
Respondente: Sim...Até porque eles 
começaram a ver que tava começando a 
prejudicar o estoque deles. Aí foi que eu 
falei: ou eles vão parar e eu vou ter que 
parar ou vou ter que aprender a fazer e foi 
aí que a gente começou....a gente teve que 
mudar. Hoje eu também faço confeitaria. 
Entrevistador: Você produz aqui? 
Respondente: Faço produção. 
Entrevistador: Mas na demanda, você não 
controla nem o que passou, tipo se o 
feriado de  7 de setembro foi fraco...então 
no feriado do ano que vem você já tem 
uma noção da demanda...? 
Respondente: Sim....vamos fazer pela 
primeira vez no ano que vem um processo 
de controle de demanda...férias...O mês de 
fevereiro realmente costuma ser um mês 
muito fraco na região da Vila Madalena. 
Costumo perder quase R$15.000,00 de 
faturamento por causa daqueles blocos.  
Entrevistador: Pensei que aumentasse o 

controle de demanda...  
 
Como agora eu compro por 
atacado, eu tenho controle 
de tudo... quanto 
dura.(avalia a quantidade 
da compra pela validade 
dos produtos). 
 
Tem um programa, o Xero, 
o sistema do caixa que me 
informa vendas por hora, 
por dia, por tudo. 
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para fazer minha escala eu 
só consegui por causa 
dele, se não, eu demoraria 
uns 4 meses pra fazer tudo 
os relatórios, e isso ajuda 
muito, então com essa 
ferramenta nova a gente 
está pensando em como 
fazer esse processo de 
demanda.. a minha ideia é 
que não passe por mim 
esse processo e que seja 
um processo autônomo. 
As vezes quando vejo 
algo, eu dou um toque e 
me envolvo mas a minha 
ideia... 
 

movimento. 
Respondente: Não ...os clientes da Vila 
Madalena fogem de lá, porque eles não 
conseguem sair de carro da garagem...eles 
não conseguem fazer nada. 
Fora a quebradeira...Não te quebram as 
coisas? 
Nossa...Fazem [....] em tudo quanto é 
lugar. E eu tenho uma notícia boa: pro ano 
que vem, o Dória proibiu....não vai ser 
mais lá....será na 23 de Maio...Vamos ver 
o teste mas a gente já tá se preparando....as 
demandas, as demandas, as compras, pra 
gente não ser surpreendido... 
Entrevistador: Mas como você controla a 
sua demanda no dia-a-dia. Por exemplo, 
você tem estoque pra amanhã? 
Respondente: Quando eu comprava por 
telefone, eu não tinha controle, porque eu 
comprava e falava “não vou comprar isso 
aqui porque tem prazo de validade e ele 
acaba”. Como agora eu compro por 
atacado, eu tenho controle de tudo... 
quanto dura. 
Entrevistador: Mas então você compra de 
acordo com a validade? 
Respondente: Sim, com a validade e eu sei 
o quanto aquilo dá para tantos dias 
Entrevistador: Então você tem uma noção 
de vendas diárias? 
Respondente: Sim...sim. Tem um 
programa, o Xero, o sistema do caixa que 
me informa vendas por hora, por dia, por 
tudo. Não é no chutômetro que a gente faz 
as compras. No Xero, mostra todos os 
gastos: entra a água...tudo o que você 
imagina, tudo separado. É um sistema que 
a empresa usa pra controlar todos os 
gastos da franquia. 
Entrevistador: Tem custo? 
Respondente: Pra mim? Não...já é pago 
nos royalties que eu pago pra eles. É do 
Santo Grão...Tanto é que o Júnior que 
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controla todas as matrizes, o que precisa 
mudar. Nós alimentamos e o Júnior tem o 
banco de dados de todas as lojas e aí ele 
que controla o que tem que ser ajustado. 

Compras 
 
9.Como é o 
sistema de 
pesquisa e 
seleção dos 
fornecedores? 
Esse sistema 
busca obter o 
menor custo? 

Entrevistador: Passamos 
um pouco das perguntas 
genéricas e vamos 
perguntas algumas mais 
especificas.. A questão da 
compra, você não faz 
compras? 
Respondente: Não faço 
compras, toda essa parte 
de fornecedores passa por 
mim, eu pesquiso, mas 
também, mas as vezes os 
fornecedores veem até 
mim. Há um tempo atrás 
eu queria uma cerveja 
artesanal nova, então fui 
atrás, pesquisei e tal. As 
vezes o por exemplo, o 
Milton quer montar um 
prato que precisa comprar 
um mel especial, então ele 
que precisa ir atrás do mel 
diferente. As vezes a 
marca recebe a ligação de 
um fornecedor de vinho, 
então toda essa parte de 
aprovar produtos novos 
ou fornecedor novo passe 
por mim, mas depois que 
foi aprovado é tudo com o 
administrativo, e tchau, 
eles cuidam do resto. 
Entrevistador: você busca 
novos ou não? 
Respondente: Isso que eu 
falei depende, então as 
vezes se eu tenho objetivo 
de colocar um produto no 
cardápio e os 

Entrevistador: E os 
fornecedores? Como 
funciona? 
Respondente: Então, os 
fornecedores 
basicamente quem 
passou os fornecedores 
iniciais foi o Santo Grão, 
então a gente tem os 
fornecedores do grupo, 
né,  e o que a gente tem 
de fornecedor que é 
nosso alguns o Marco 
foi atrás e alguns eu fui 
atrás, eu aprovo a gente 
apresenta, se for alguma 
novidade a gente 
apresenta, por exemplo, 
tortinha sem glúten, foi 
aprovado pela 
franqueadora, mas 
assim, de ir atrás de 
fornecedor o Marco vai 
bastante atrás pra tentar 
brigar por preço mas de 
qualidade, porque existe 
o padrão de qualidade. 
Então basicamente os 
fornecedores do grupo, 
eu não vou muito fora 
disso.  
 

 Entrevistador: Como é o sistema de 
pesquisa e seleção dos fornecedores?  
Respondente: A franquia passa uma lista 
de fornecedores de produtos que são 
autorizados. No entanto quando existe 
reunião de estratégia dos sócios e alguém 
tem algum produto pra apresentar, se for 
aprovado a gente ganha autorização pra 
colocar realmente na loja. Hoje minha 
unidade não tem esse negócio de “mês que 
vem arrumei um outro novo 
(fornecedor)....vamos fazer um teste com 
esse hortifruti?” Sinto que não tem esse 
controle de coisas novas de pedir às 
vezes....fica muito engessado naquilo que 
a gente tem ...porque as vezes esse 
fornecedor consegue um preço bacana e a 
gente fica com receio de sair dele. 
Realmente não existe pesquisa de 
fornecedor. O [*funcionário], é que faz 
esse papel...ele busca mas ele 
joga....”Olha...fornecedor novo de queijo 
de cabra...” 
Entrevistador: E vocês são obrigados a 
usar esse fornecedor? 
Respondente: Não que somos obrigados, 
mas se realmente for usar um prato de 
assinatura da casa, aí sim somos. Se ele 
me passar um fornecedor de um produto 
que não tem no cardápio, não tenho 
necessidade de me relacionar com esse 
fornecedor.  
Entrevistador: Esse sistema busca obter o 
menor custo? 
Respondente: a busca pelo menor custo, 
eu acabo fazendo essa parte de ir visitando 
atacados e posso achar o mais barato e 
adotá-lo. 
 

Não faço compras, toda 
essa parte de fornecedores 
passa por mim, eu 
pesquiso, mas também, 
mas as vezes os 
fornecedores veem até 
mim. 
 
A franquia passa uma lista 
de fornecedores de 
produtos que são 
autorizados. 
 
... quando existe reunião de 
estratégia dos sócios e 
alguém tem algum produto 
pra apresentar, se for 
aprovado a gente ganha 
autorização pra colocar 
realmente na loja. 
 
Realmente não existe 
pesquisa de fornecedor. O 
[*funcionário],  é que faz 
esse papel... 
 
A busca pelo menor custo, 
eu acabo fazendo essa 
parte de ir visitando 
atacados e posso achar o 
mais barato e adotá-lo. 
 
O primeiro (critério pra 
aprovar um fornecedor) é a 
qualidade, temos um 
padrão de qualidade... se 
tem uma qualidade igual 
com custo menor, eu 
aprovo.. se existe um 

Centralizada na  
Franqueadora. 
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fornecedores hoje não 
conseguem me oferecer, 
então eu acabo indo atrás  
um pouco.. formalmente a 
responsabilidade é do 
administrativo, eu me 
meto as vezes porque eu 
gosto sabe? De pesquisar 
e ver algumas coisas 
diferentes, gosto de ir em 
restaurantes, por exemplo. 
Semana passada eu fui 
num café eles tinham um 
bolo de milho incrível, aí 
fui na menina do café e 
perguntei se eles que 
faziam e ele explicou que 
não era, então já pedi o 
número do fornecedor, 
falei com eles e acertei 
com o meu administrativo 
e eles vão cuidar do resto.. 
Entrevistador: Então não 
existe um processo 
formal, do tipo “ a cada 
tanto tempo nós mudamos 
o mix de produtos” 
aciona-se o administrativo 
e o processo ocorre, isso 
não? 
Respondente: Não, isso 
não. Até gostaria.. 
Entrevistador: Qual que é 
o critério pra você dizer “ 
esse é o meu fornecedor”? 
Respondente: Então, 
existem 3 critérios que eu 
uso pra resolver esse tipo 
de situação. O primeiro é 
a qualidade, temos um 
padrão de qualidade com 
os produtos aqui e se esse 
produto está dentro do 

produto com a mesma 
qualidade com um preço 
maior, eu vou analisar se é 
um produto estratégico... 
por último a logística... 
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nosso padrão. Olho o 
custo, se tem um menos 
custo com uma qualidade 
menor que a minha eu já 
nem olho, se tem uma 
qualidade igual com custo 
menor, eu aprovo.. se 
existe um produto com a 
mesma qualidade com um 
preço maior, eu vou 
analisar se é um produto 
estratégico etc. e por 
último a logística, porém 
essa parte de logística fica 
com a [*funcionário],, 
mas parte da qualidade 
sou eu. 
Entrevistador: você citou 
a palavra “estratégica” o 
que seria um produto 
estratégico para você? 
Respondente: Na minha 
opinião, não que seja 
adotado aqui no Santo 
Grão. 
Entrevistador: Sim, mas 
que você acabe levando 
como critério de decisão.. 
Respondente: Sim, vou te 
dar um exemplo.. Agora 
eu sei que a gente ta 
vivendo o ano da Tônica, 
drinks com tônica estão 
vendendo igual agua, 
então quero ter tônicas 
boas aqui, então torna-se 
um produto estratégico eu 
ter essa tônica boa e então 
fui atrás dessas marcas. 
Entrevistador: Como você 
sabe que esse produto ta 
na moda? 
Respondente: Eu vivo 
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nesse mercado, é algo que 
a gente vê e sente 
Entrevistador: de 
fornecedores, clientes... 
Respondente: Eu 
Respondente, gosto de 
jantar em lugares legais 
eu vou pesquisar nos 
concorrentes e pelo menos 
1 ou 2 vezes na semana eu 
vou pesquisar para olhar e 
isso é uma coisa minha, 
além da esposa do Marco 
que também gosta de 
jantar em lugares legais, 
ta sempre viajando e fico 
conversando com ela pra 
saber etc, ela é uma 
pessoa que me traz boas 
ideias, percebo quando 
saio com meus amigos 
também.. além disso, nós 
começamos um processo 
no marketing que é uma 
pesquisa de tendência 
semestral.. então a cada 6 
mês o marketing vai fazer 
essa pesquisa na área da 
gastronomia, cafés, 
restaurantes etc para dar 
input para as unidades. 
Entrevistador: é um 
processo mais formal 
então? 
Respondente: Sim, esse é 
mais formal.. 

10.Como é a 
política de 
negociação 
com os 
fornecedores? 
Existem 
contratos com 

Entrevistador: a 
negociação com os 
fornecedores.. existe 
alguma política, é feito 
um contrato com algum 
deles? É preciso respeitar 
o contrato para entregas 

 Entrevistador: Por 
exemplo, você 
negocia preço com o 
fornecedor? 
Respondente: 
Estamos trabalhando 
para negociar melhor, 

Entrevistador: Como é a política de 
negociação com os fornecedores? Existem 
contratos com eles? 
Respondente: não....quem toma conta do 
sistema de negociação, bonificação é o 
[*funcionário],.  
Entrevistador: Mas existem fornecedores 

Quem negocia é o meu 
administrativo... 
 
... a gente tem sim ligado 
antes, feito uma cotação, 
mandado lista de de, de... 
de pedidos antes, para fazer 

Negociação feita 
individualmente 
por cada 
franqueado, sem 
contrato. 
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eles? etc? 
Respondente: é assim, 
quem negocia é o meu 
administrativo que é a 
[*funcionário],.. 
Entrevistador: tem alguma 
regra de negociação de 
sempre existir uma 
margem de tanto? Se 
existe custo máximo? 
Entrevistador: Mais como 
se fosse um 
acompanhamento dos 
fornecedores, até aprovar 
existe uma pesquisa. Com 
esse acompanhamento, 
você consegue perceber o 
quanto você está 
comprando dependendo 
do tempo de contrato 
percebe que está fora, 
existe algo assim?  
Respondente: Então... 
Não, aqui não. Quando 
existe? Quando a gente 
descobre que outra 
unidade está pagando 
metade do preço que nós 
pagamos, aí vamos atrás... 
quando o [*funcionário],  
pesquisa bastante coisa 
pra rede, alguns 
fornecedores pra rede, ele 
vem e fala com você que 
conseguiu negociar pra 
gente um melhor preço 
pra tal produto, vem meio 
assim.. eu sinto que esse é 
um processo bem falho 
por aqui.. é um dos meus 
próximos focos, de rever 
os fornecedores com um 
período e dar uma melhor 

porque não era feito 
isso. Até um mês 
atrás a gente era 
tirador de pedidos. A 
gente selecionava os 
produtos, as marcas 
que a gente gostava, 
que achava que eram 
bons os produtos, de 
qualidade, e pedia. 
Mas precisava ver 
qual dos três era mais 
barato, o de três 
melhores vai, depois 
selecionava um e ia 
tirando os pedidos. 
Podia ser que esse 
que era o melhor já 
estava mais caro do 
que os outros 
concorrentes há muito 
tempo, mas a gente 
também pouco sabia. 
Hoje a gente tem, há 
um mês atrás, a gente 
tem feito, a gente tem 
mudado muito a 
política de pedido e a 
gente têm sim ligado 
antes, feito uma 
cotação, mandado 
lista de de, de... de 
pedidos antes, para 
fazer cotação. 
Estamos na busca de 
melhoras.  
S: Mas tem um custo 
isso ai.. 
Muito...  de tempo, de 
pessoas também, né..? 
 

com contrato na rede 
Respondente: Contrato não...é muito 
informal 
 

cotação. 
 
Quando a gente descobre 
que outra unidade está 
pagando metade do preço 
que nós pagamos, aí vamos 
atrás. 
 
... eu sinto que esse é um 
processo bem falho por 
aqui.. é um dos meus 
próximos focos, de rever os 
fornecedores com um 
período e dar uma melhor 
pesquisada novamente pois 
o processo é bem falho 
mesmo.. 
 
.. então a cada 6 meses o 
marketing vai fazer essa 
pesquisa na área da 
gastronomia, cafés, 
restaurantes etc para dar 
input para as unidades. 
Cada um (contrato com 
cada fornecedor) pode ser 
de uma forma, isso.. 
Porque eu não fico presa a 
fornecedor... 
... os fornecedores de 
serviço eu tenho o contrato. 
 
Dependendo do fornecedor 
tem essa flexibilidade (de 
prazo) sim, mas tem uns 
que falam não mesmo. 
 
Contrato não...é muito 
informal. 
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pesquisada novamente 
pois o processo é bem 
falho mesmo. As vezes 
conversando com um 
dono de restaurante eu 
descubro se estou 
pagando preço correto etc 
mas é meio assim, a 
informação surgiu. 
Entrevistador: Você 
comentou sobre essa 
informação interna.. Ela 
também é por acaso né? 
Respondente: Sim.. de 
preço, o quanto está sendo 
vendido a gente tem a 
cada 3 meses que o 
marketing passa uma 
pesquisa de preço com 
outras unidades e alguns 
concorrentes.. 
Entrevistador: para 
alinhar os preços de tudo 
com todos né.. 
Respondente: Isso, por 
exemplo o bolo de 
cenoura no Morumbi 
estava sendo vendido a 
R$15,00 e eu aqui estava 
vendendo a R$13,00, logo 
eu ajustei isso, tenho essa 
elasticidade, e com os 
concorrentes também.. 
Entrevistador: E você 
acompanha esse 
crescimento entre preço e 
demanda?  
Respondente: Isso 
acontece e é muito 
sensível, troquei a lata de 
tônica que pagava de 
R$2,00 para R$6,00 e 
logo precisei voltar pois 
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vi que era algo que mexeu 
com as vendas  
Entrevistador: então só 
pra retomar o ponto.. Os 
fornecedores tem um 
contrato formal, ou cada 
um é de um jeito?  
Respondente: Cada um 
pode ser de uma forma, 
isso..Porque eu não fico 
presa a fornecedor 
nenhum já que eu não 
tenho só 1 fornecedor de 
cada coisa, por exemplo 
do hortifruti eu tenho 4 
fornecedores, e o que tiver 
o melhor preço naquela 
semana, eu escolho.. 
Entrevistador: O que a 
gente queria saber do 
contrato é se vocês tem 
uma demanda exata de 
por exemplo toda quarta-
feira ou não existe um 
padrão? 
Respondente: Não, eu 
compro todos os dias.. 
não chego a ter um 
contrato, eu tenho a 
demanda então faço o 
pedido porque esse 
mercado é muito volátil. 
Vão ter semanas que vou 
precisar de mais, tem 
semanas que vou precisar 
menos, então.. A cada 
mês eu tenho um budget 
de cada área, planejei até 
dezembro, se naquele mês 
de setembro eu esperava 
vender R$780.000,00 e na 
primeira semana eu 
percebi que as vendas 
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foram abaixo, eu corro pra 
ajustar para 
R$700.000,00, entendeu? 
E: Isso te dá mais 
mobilidade, flexibilidade 
mais rápida.. 
Respondente: Sim. A 
única coisa que temos 
mais acertado são os 
horários de entrega mas 
não é nada formal 
assinado.. 
Entrevistador: Entendi, os 
seus fornecedores que já 
conhecem já sabem o 
horário que precisa ser 
entregue.. 
Respondente: Sim, isso 
com os fornecedores de 
produtos né.. os 
fornecedores de serviço 
eu tenho o contrato por 
exemplo o cara que faz a 
manutenção do ar 
condicionado, aí tenho 
contrato ou o cara que faz 
a manutenção das caixas 
d’agua que precisa ser 
feito uma vez a cada 15 
dias e precisa ser na 
segunda etc.. 
Entrevistador: Mesmo no 
tocante de condições de 
pagamento, formas de 
pagamento dos 
fornecedores não está 
nada formalizado.. e isso 
pode variar também, por 
exemplo “Você pode me 
parcelar mais vezes 
porque nesse momento 
estou com o caixa..” tem 
essa flexibilidade? 
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Respondente: 
Dependendo do 
fornecedor tem essa 
flexibilidade sim, mas tem 
uns que falam não 
mesmo. Isso vai depender 
do tipo de produto que 
estou comprando também, 
por exemplo o vinho que 
é um produto mais caro 
então as condições de 
pagamento são diferentes 
de quando eu compro 
cebola que eu tenho 7 dias 
para realizar o pagamento 
e fim até pelo valor ser 
menor também  

11. Quem 
negocia? 

Entrevistador: Você tinha 
falado que quem negocia 
com o fornecedor é o 
administrativo, você falou 
que sempre tem 
alternativas pra 
fornecimento.. 
Entrevistador: Existe 
algum mínimo pra você 
comprar? 
Respondente: Tem 
fornecedor que tem o 
faturamento mínimo, tem 
uns que não.. por 
exemplo, tenho o 
fornecedor Flavors que 
fornece os filtros de café 
que possuem um 
faturamento mínimo de 
R$500,00.. as vezes 
preciso de apenas 3 filtros 
de papel, então acabo indo 
numa loja, pago um pouco 
mais caro e compro 
apenas aquilo que preciso. 
As vezes acontece da 

   Cada um tem o seu, (setor 
de compras) mas às vezes 
acontece da situação que 
falei do outro estar 
comprando e liga pra gente 
e pergunta se estamos 
precisando. 
Então, algumas 
negociações fazemos para 
o grupo. 
 
... isso (negociar para o 
grupo todo) é uma coisa 
que ele [*funcionário], 
[*funcionário],  está 
sempre procurando uma 
melhor oportunidade. 
 
Ou vamos supor que é 
necessário algum material 
pro marketing, que estamos 
com cardápios novos, 
então o marketing negocia 
pro grupo todo também, 
mas cada unidade faz sua 
compra separada. 

Negociações 
individuais por 
cada franqueado 
ou às vezes pela 
franqueadora 
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gente estar comprando um 
produto, ligamos na 
unidade do Itaim e 
perguntamos pro Tales se 
ele também está 
precisando, aí dependendo 
a gente junta e faz um 
pacotão. As vezes ele 
compra la e vende pra 
mim, isso acontece 
mesmo. 
Entrevistador: Isso me fez 
lembrar de uma pergunta, 
se era centralizado ou 
descentralizado esse setor 
de compras? 
Respondente: Cada um 
tem o seu, mas as vezes 
acontece da situação que 
falei do outro estar 
comprando e liga pra 
gente e pergunta se 
estamos precisando. 
Entrevistador: Mas isso é 
uma iniciativa de vocês, 
não é que seja formal.. 
Respondente: Não, não.. 
Entrevistador: existe 
alguma coisa que seja 
centralizada? 
Respondente: então, 
algumas negociações 
fazemos para o grupo. 
Vou te dar um exemplo, 
resolvemos colocar um 
chá que está na moda etc 
e aí o [*funcionário],  
entrou em contato com os 
fornecedores e negociou o 
produto pro grupo inteiro, 
pois se fosse somente pra 
cá seria um outro preço, 
mas cada unidade faz suas 
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contas. Exemplo também 
da agua Prata, todas 
unidades compravam 
agua Prata, mas cada 
unidade fazia o seu 
pedido individual, o 
[*funcionário], percebeu 
isso e ligou para o 
fornecedor questionando 
etc e conseguiu um preço  
melhor para o grupo. 
Entrevistador: Você acha 
que isso é uma tendência? 
De que ele faça a 
negociação pro grupo.. 
Respondente: é o papel 
dele né (risos) isso é uma 
coisa que ele está sempre 
procurando uma melhor 
oportunidade. Ou vamos 
supor que é necessário 
algum material pro 
marketing, que estamos 
com cardápios novos, 
então o marketing negocia 
pro grupo todo também, 
mas cada unidade faz sua 
compra separada. O que 
pode acontecer também é 
se eu tenho um produto 
negociado pro grupo, mas 
quero um produto 
diferente, eu posso 
negociar também, desde 
ele esteja com o mesmo 
padrão de qualidade do 
outro que já estava 
definido. 
Entrevistador: isso é mais 
pelo custo.. 
Respondente: custo, isso. 
Por exemplo o 
guardanapo que a gente 
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estava comprando tinha 
sido o marketing quem 
negociou um preço e 
depois de um tempo 
descobri que a unidade do 
Higienópolis tinha outro 
fornecedor que pagava a 
metade do preço que 
estávamos pagando, 
entendeu? Então pegamos 
o número do fornecedor e 
negociamos novamente 
pro grupo. 

12. Quais as 
alternativas 
para 
fornecimento? 

   Respondente: o [*funcionário], apresenta 
o fornecedor, só que se eu vejo que tenho 
um melhor fornecedor, aí eu vou atrás das 
minhas fontes, mas a gente tem que seguir 
o mesmo padrão indicado pela rede (marca 
e qualidade) – [*funcionário] e 
[*funcionário]. 
Entrevistador: só uma 
curiosidade...quando você descobre um 
bom fornecedor, existe um mecanismo de 
comunicação para a franquia? 
Respondente: Não....parece que cada um 
cuida do seu negócio. Na reunião entre os 
sócios isso até é conversado (passo a 
informação), mas como o meu negócio é 
mais enxuto e o do grupo é maior, acabo 
tocando meu negócio e cada um cuida do 
seu. 
Entrevistador: Você sente que os donos 
das outras unidades também têm isso ou 
isso é uma particularidade sua? 
Respondente: Acho que a galera distribui 
muitas coisas e se alguém acaba não 
passando é porque é muita coisa (correria). 
Entrevistador: O que eu tô sentindo é que 
você se preocupa em levar pra todo 
mundo. O que eu queria saber é se o 
pessoal tem essa preocupação também. 
Respondente: Tem...tem. 
Entrevistador: Se tivesse um canal pra isso 

O [*funcionário],  
apresenta o fornecedor, só 
que se eu vejo que tenho 
um melhor fornecedor, aí 
eu vou atrás das minhas 
fontes, mas a gente tem 
que seguir o mesmo padrão 
indicado pela rede (marca e 
qualidade) – Renata e Jaci. 
Talvez se tivesse uma 
reunião especifica pra isso 
(uma unidade indicar pra 
outra um bom fornecedor), 
talvez funcionasse 
melhor... 
 
Eles falaram que eu 
consegui criar uma 
margem de lucro de mais 
de 10% do faturamento 
(com o fornecedor Makro) 
e aí eles enxergam 
assim....O Marco até me 
ligou hoje pra me 
parabenizar... 
 
Já até foi criada uma 
pergunta: “por que vocês 
não criam uma empresa 
onde todo mundo compre 

Franquia 
apresenta 
fornecedor mas o 
franqueado 
também busca 
alternativas 
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– “envie suas novidades pra esse e-mail? 
Respondente: Talvez se tivesse uma 
reunião especifica pra isso, talvez 
funcionasse melhor, porque ali é uma 
reunião de estratégia. 
Entrevistador: E como o Marco e a Renata 
viram isso, que você está comprando do 
Makro? 
Respondente: Eles não falaram nada; pelo 
contrário, eles falaram que eu consegui 
criar uma margem de lucro de mais de 
10% do faturamento e aí eles enxergam 
assim....O Marco até me ligou hoje pra me 
parabenizar. Não fico esperando 
novidades dos outros...preciso tocar meu 
negócio e isso é o que o Marco mais gosta. 
Que cada um cuide de seu negócio. Pode 
ser que numa franquia isso não funcione 
porque já existiria um fornecedor 
específico (definido). Já até foi criada uma 
pergunta: “por que vocês não criam uma 
empresa onde todo mundo compre do 
mesmo lugar ...mas acharam que seria 
mais um problema, mais uma empresa. Já 
surgiu uma ideia de se ter uma 
distribuidora...mas quem iria tocar? É um 
novo negócio...alguém precisa tocar. Mas 
não é o foco do Santo Grão distribuir e 
ficar cuidando dos negócios. Assim, já que 
não estão em entregando nada e 
começaram a cortar (estão cortando custo), 
eu tenho que fazer minhas coisas... 
Entrevistador: Você acha que uma  
compra  mais padronizada iria facilitar. 
Respondente: Pra mim seria ótimo! Não 
tem como falar outra coisa, porque eu sou 
pequeno e não consigo fazer a compra que 
eles fazem. Meu poder de barganha é 
pequeno...não tenho estoque... 

do mesmo lugar ...mas 
acharam que seria mais um 
problema, mais uma 
empresa. 
 
 

13. Pensa-se 
em lote 
econômico? 
 

   Entrevistador: Pensa-se em lote 
econômico? 
Respondente: Não! Nem pensar...Compro 
conforme minha demanda...Tenho que 

Não! Nem pensar...Compro 
conforme minha 
demanda...Tenho que 
funcionar dessa maneira. 

Sem condições de 
trabalhar com lote 
econômico 
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funcionar dessa maneira. 
Entrevistador: O Makro tá te aliviando 
bem? Porque você chega lá e você 
compra, né? 
Respondente: Nossa! Atende muito bem. 
Foi onde consegui ter o controle. 

 

14. Como é 
tratada a 
sazonalidade de 
produtos? 

Entrevistador: a questão 
da sazonalidade de 
produtos, você percebe 
que no verão, no inverno 
ou até num feriado 
especifico você precisa ter 
tal produto, isso é 
regularizado? 
Respondente: existe isso 
de estação sim, mas não 
formalizado nem definido, 
são tipo as coisas que falei 
que descubro as 
informações da moda etc. 
Talvez seja legal ter, 
preciso anotar todas essas 
ideias aqui (risos) 
Entrevistador: Esse é o 
nosso trabalho né (risos) 
Respondente: Outra coisa 
que achei legal revisar são 
os fornecedores.. 
 

  Entrevistador: Como é tratada a 
sazonalidade de produtos? 
Respondente: Existe e é um grande 
problema. O Marketing veio apresentar 
uma mudança de cardápio...Realmente na 
sazonalidade...precisa!. Outro dia eu tive 
que trocar o cardápio bem rápido...porque 
eu tava servindo ainda um creme de 
mandioquinha...e olha o calor que tá 
fazendo...isso não pode estar no cardápio. 
Então, realmente eles estavam querendo 
fazer um estudo pra apresentar coisas 
novas, pra gente realmente ir trocando de 
acordo com a sazonalidade. Tem que ir 
trocando mesmo... 
Entrevistador: Mas tem algum prato, 
vinho, bebidas... 
Respondente: Tenho...Ravioli, com 
muzzarela de búfala com molho 
pomadoro...agora a venda despenca por 
causa do calor. Então entra com salada, 
café da manhã. Então já muda...é outro 
conceito. Chás gelados, naturais, 
smoothies ...já tem que trocar. Daí, quando 
o verão vai embora, muda de novo. 
Entrevistador: Mas aí, você é pego de 
calça curta por causa da sazonalidade? Por 
exemplo, tá calor, a sazonalidade tá 
pedindo saladas. Você sabe disso e aí? 
Você corre atrás de saladas? 
Respondente: Sim. Aí eu tenho que correr 
atrás 
Entrevistador: E se acontece como tá 
acontecendo agora. Chega no final de 
semana tá um frio de inverno. Vocês 
conseguem cobrir (atender) alguma coisa 
(a demanda)? 

Existe e é um grande 
problema. O Marketing 
veio apresentar uma 
mudança de cardápio... 
 
Então, realmente eles 
estavam querendo fazer um 
estudo pra apresentar 
coisas novas, pra gente 
realmente ir trocando de 
acordo com a sazonalidade. 
Tem que ir trocando 
mesmo... 
 

O Marketing 
sinaliza a 
necessidade de 
troca de cardápio 
pela sazonalidade 
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Respondente: Não, não! Tipo, aconteceu 
já...Chegou no final de semana fez maior 
frio...falei: “Gente, fica preparado na 
salada, compra mais, já deixa mais 
pronto...tinha feito vários potes de salada 
pra comer com frutas frescas com 
iogurte...Sabota...jogo tudo fora. 
Entrevistador: Falando nessa questão, 
como você controla o desperdício? 
Respondente: Tudo tem um controle feito 
com planilhas, principalmente na 
confeitaria, na linha de produção, o que se 
produz é colocado no estoque (registrado) 
e o que se retira também...os produtos 
também. Essas coisas como frutas não tem 
como controlar, saladas não tem como 
controlar, produtos que fazem parte de 
mais de um ....vai, vamos supor um suco 
detox que a gente tem que vai maça verde, 
água de coco, melão...vai muitos 
componentes...você não tem como 
controlar o desperdício. Controlamos mais 
pão de queijo, salgados...essas coisas que 
vêm de fora. E mais a produção realmente 
de confeitaria. Água também a gente bate 
(confere). Tem um sistema que informa o 
quanto vende, o quanto tinha de 
estoque...então a gente acaba controlando 
dessa maneira. 
Entrevistador: Tem um lance aí do fim de 
semana...que você tem que na 2ª. feira 
fazer um controle...Não tem nada parecido 
com isso? Parece que foi a Respondente 
que me falou... 
Respondente: Ahh...Na Oscar Freire....na 
época que eu trabalhava lá era feita uma 
contagem de ....xícara de cor...na 2ª. 
feira...Não pra mim não existe...eu abro 
todos os dias....Na Vila Madalena 
funciona 13 horas por dia e eu não consigo 
ter tempo pra fazer isso. Na Oscar Freire, 
como é loja de rua, eles abrem mais tarde 
na 2ª. e usam esse horário pra fazer isso. 
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Eu não consigo ter tempo...É muito 
chutômetro no vento: “Respondente, tá 
acabando colher...xícara no estoque tá 
baixando...” Eu não posso ter essa 
quantidade, porque isso acaba 
prejudicando meu lucro. 

15. Quais os 
procedimentos 
para a 
qualidade? 

Entrevistador: algum 
procedimento especial pra 
qualidade, pra você 
avaliar? Existe algum 
critério de avaliação? Por 
exemplo o peixe que está 
entrando.. 
Entrevistador: você 
comentou do padrão do 
Santo Grão, o que é esse 
padrão? Quem define? 
Respondente: Uma coisa é 
definir o padrão de 
qualidade do fornecedor, 
isso sou eu quem faz, falo 
com o fornecedor, vejo as 
condições e aprovo.. 
Entrevistador: mas de 
tudo, você que define o 
padrão.. 
Respondente: isso.. se a 
[*] vê uma oportunidade 
com outro fornecedor ela 
não vai trocar se não falar 
comigo. 
Entrevistador: você faz 
isso só pra essa unidade, 
certo? 
Respondente: pra essa 
unidade só  
Entrevistador: cada 
unidade funciona dessa 
maneira?  
Respondente: Sim, eu 
acho que la no Itaim, o 
Tales acaba selecionando 
alguns produtos pela 

Entrevistador: qual é 
esse padrão de 
qualidade? 
Respondente: então, é 
meio que assim, tem 
algumas marcas, por 
exemplo, parmesão, eu 
não posso pegar 
qualquer parmesão, a 
gente trabalha com o 
parmesão Grana Padana, 
nesse padrão de marca 
mesmo, alguns eu 
acredito que pela marca 
Santo Grão eu não 
posso, a não ser que 
tivesse qualidade, que 
fosse aprovado, e antes a 
gente tinha um chefe de 
cozinha que vinha aqui e 
falava pode ou não pode 
e agora a gente não tem 
mais. Então eu não 
mudo. 
Entrevistador: “a gente 
não tem mais”: você ou 
o grupo? 
Respondente: Não, o 
Santo Grão não tem 
mais. A gente sempre 
teve e agora não temos 
mais. Para mim era bom, 
eu achava ótimo. Porque 
pelo menos eu tinha 
alguém, agora ta muito 
difícil, a minha cozinha 
ta muito difícil, ta muito 

 Entrevistador: Quais os procedimentos 
para a qualidade? 
Respondente: Você fala qualidade do 
produto quando sai do bar ou  
Entrevistador: ...quando entra. Tipo, seu 
fornecedor vende e fornece o pão de 
queijo. Como é que você controla a 
qualidade? 
Respondente: Confio no que ele me 
entrega. A gente assina o canhoto...e tem o 
nome da pessoa que recebeu...Mas na 
verdade meu funcionário só assina que 
recebeu e tá bom, né... 
Entrevistador: E nunca deu uma “zebra”? 
Tipo, alguém passou mal porque comeu 
algo estragado? 
Respondente: Vou falar uma coisa pra 
você: em treze anos que estou na Vila, 
nunca aconteceu isso. Só teve uma vez que 
teve um cliente que realmente ficou muito 
bravo...não foi atendido....esquecemos o 
cliente...e aí ele soltou meio no ar...”vocês 
vão ver o que vai acontecer!”...E aí uma 
semana depois foi um agente da Vigilância 
Sanitária lá, alegando que tinha 
barata...Não tinha...E aí foi ele mesmo que 
fez uma denúncia falsa...Aí o agente foi lá, 
viu que tinha umas outras coisas que não 
era aquilo...falou o que precisava fazer...eu 
fiz e ficou normal. E até hoje, graças a 
Deus... 
Entrevistador: Você recebe visita da 
ANVISA de vez em quando? 
Respondente: Nunca!! Oscar Freire já 
recebeu Polícia Federal...A gente tá num 
país onde não consegue controlar essas 
coisas. Muitos vão pelo trabalho, mas 

Uma coisa é definir o 
padrão de qualidade do 
fornecedor, isso sou eu 
quem faz... 
 
Outra coisa é a qualidade 
do recebimento que chega 
aqui....  
Confio no que ele me 
entrega. 
Então, é meio que assim, 
tem algumas marcas, por 
exemplo, parmesão, eu não 
posso pegar qualquer 
parmesão... 
... antes a gente tinha um 
chefe de cozinha que vinha 
aqui e falava pode ou não 
pode e agora a gente não 
tem mais. Então eu não 
mudo (de fornecedor). 
Depois de preparado o 
produto, aí a 
responsabilidade é do 
líder... 
....É...eu não vou mentir 
que geralmente quem é o 
nosso termômetro é o 
cliente. 
 

Padrão de 
qualidade de 
matéria-prima 
definido pela 
franqueadora. 
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[*funcionário], que é a 
gerente, mas não sei como 
é a relação deles, se existe 
essa autonomia por parte 
dele etc não sei.. Eu não 
faço isso sozinha, mas 
gosto de ver tudo, troco 
informação etc. Outra 
coisa é a qualidade do 
recebimento que chega 
aqui. Que aí não estou la 
para receber, isso é um 
trabalho do estoquista que 
recebe tudo. 
Entrevistador: aí ele quem 
avalia tudo? 
Respondente: sim, ele 
quem avalia. As vezes eu 
entro na cozinha e vejo 
uma caixa com os tomates 
amarelos, então eu vou e 
questiono por que que 
recebeu daquele jeito, 
engraçado que isso não é 
um processo definido mas 
eu faço isso o tempo todo, 
mas não tenho uma rotina 
de toda segunda feira 
fazer isso, vai 
acontecendo, porque a 
minha orientação é que 
não aceito e deve voltar 
pro fornecedor. 
Entrevistador: então tem 
um gap, do que é o seu 
padrão e o padrão do 
estoquista? 
Respondente: é, desse 
jeito. Se as vezes é um 
produto novo, que nunca 
recebemos. eu sento com 
a [*] e defino um padrão 
para passar pra ele, com 

difícil trabalhar assim. 
Antes a gente tinha essa 
pessoa, agora a gente 
tem a [*funcionário],, 
que é nutricionista, 
mudou muita coisa ne. A 
[*funcionário],  era 
nutricionista, ela vinha 
aqui, ela passava o dia 
aqui, ela olhava tudo, ela 
conversava, ela via 
padrão. Hoje ela vem 
aqui com relatório de 
checklist com as coisas 
que a vigilância sanitária 
pontua e vai embora. Eu 
não tenho mais um 
chefe, que vem aqui, 
testa o produto, conversa 
com a equipe e isso me 
faz falta! A equipe se 
sentir amparada, hoje 
tem alguns programas 
extracurriculares que são 
legais, mas que é tudo 
isso por eles mesmos, 
eles vão lá, eles 
desenvolvem, é legal! 
Mas não tem alguém 
ensinando, alguém que 
sabe mais, querendo ou 
não isso era muito 
positivo, e para mim 
nem se fala ne! Eu não 
precisava me preocupar 
com a cozinha. 
Entrevistador: você tem 
chefe de cozinha ou 
não? 
Respondente: não! Eu 
tenho uma líder de 
cozinha, mas eu não 
tenho um chefe. 

muitos vão pra beliscar aquele dinheirinho 
de sempre... 
Entrevistador: E a qualidade quando o 
produto sai do bar, depois de preparado. 
 
Respondente: Depois de preparado o 
produto, aí a responsabilidade é do líder. É 
ele que fica fica....prato, 
volta...expresso...abriu, volta... É ele que 
tem esse controle diariamente. E aí a gente 
tenta controlar isso com treinamento. 
Entrevistador: Mas por exemplo, quem 
acaba pegando que o prato está com um 
problema é o cliente. Vai que antes de sair 
do bar pro cliente o produto está com um 
problema,,, 
Respondente: ....É...eu não vou mentir que 
geralmente quem é o nosso termômetro é 
o cliente. 
Entrevistador: E o prazo de validade? 
Respondente: Hoje eu tenho uma 
confeiteira que é a Rose, que trabalha na 
loja de lá...Na verdade eu tinha uma aqui, 
mas a gente acabou tirando ela.. 
Realmente não tava dando...Então eu 
acabo trazendo algumas coisas pra vender 
pra cá...Hoje ela é formada em nutrição e 
está fazendo Pós-Graduação em Vigilância 
Sanitária. A [*funcionário],  passa as 
normas de etiqueta que precisamos, 
mandamos pra gráfica, imprimimos...aí a 
gente tem o controle através disso...por 
exemplo, que não contém glúten, que não 
vai lactose...todas as normas...as coisa que 
precisam (constar) pela ANVISA...que 
precisam ser controladas dessa maneira.   
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relação a condições, 
temperatura etc. mas tem 
o acompanhamento 
sempre de “está sendo 
feito?”, trabalho é esse. 
 

Entrevistador: aqui serve 
almoço também? 
Respondente: serve, eu 
tenho diversos tipos de 
pratos, tenho salada, 
tudo... funciona 
normalmente e é uma 
cozinha super pequena, 
mas a gente faz tudo 
aqui!  
Entrevistador: difícil 
(risos) 
Respondente: é faz 
milagre! Eu vou levar 
vocês lá para conhecer, é 
bem pequeno. 

16.Qual a 
relação do setor 
de compras 
com os outros 
departamentos 
da empresa? 

Entrevistador: a relação 
do setor de compras com 
os outros departamentos 
da empresa, esse setor se 
relaciona com a 
franqueadora ou com 
outras unidades por 
exemplo?  
Respondente: hoje o meu 
setor de compras é a 
mesma pessoa que faz o 
balanço, a folha de 
pagamento, o fechamento 
do mês, então ela tem esse 
relacionamento mas 
devido a outras atividades 
que ela faz, não 
necessariamente pelo 
setor de compras em si. 
Por exemplo, eu pegasse a 
Marcia e dividisse em 4 
partes, a parte do setor de 
compras não teria relação 
com fornecedores não.. 
Entrevistador: e dentro da 
unidade, pessoal do salão? 
Respondente: aí ela 

  Entrevistador: Qual a relação do setor de 
compras com os outros departamentos da 
empresa? Você é o setor de compras? 
Respondente: Na verdade eu faço uma 
parte da operação e o [*funcionário],  faz 
uma outra....que vem de cima...é como que 
uma chuva...só joga...quem quiser busca. 
Eu busco outros recursos 
Entrevistador: Mas quando você pega o 
dele, você é que tem que comprar!! 
Respondente: Isso...sou eu. Ele não 
assume a responsabilidade. 
Entrevistador: E como você, como um 
setor de compras, se relaciona com os 
outros departamentos da empresa? Tem 
algum fluxo de informação? 
Respondente: Tem um pouco de bagunça. 
Os funcionários de baixo, subordinados, 
eles é que avisam: “Está perto de acabar 
alguma coisa”. Comunicam o líder. O líder 
passa para o financeiro. E aí, eu e ela 
(esposa) é quem acaba administrando  
Entrevistador: Você tem um financeiro, 
que é sua esposa... 
Respondente: Sim...É ela que faz todas as 
compras...Ela é que faz tudo 
praticamente...A parte da folha de 

Hoje o meu setor de 
compras é a mesma pessoa 
que faz o balanço, a folha 
de pagamento, o 
fechamento do mês, então 
ela tem esse 
relacionamento mas devido 
a outras atividades que ela 
faz... 
 
(dentro da unidade)... aí ela 
(responsável por compras) 
conversa, porque tenho as 
reuniões que comentei com 
todos os gerentes etc. 
 
Na verdade eu faço uma 
parte da operação e o 
[*funcionário],  faz uma 
outra ... 
 
Tem um pouco de bagunça. 
Os funcionários de baixo, 
subordinados, eles é que 
avisam: “Está perto de 
acabar alguma coisa”. 
Comunicam o líder. A líder 

Compras se 
relaciona com 
outras áreas da 
unidade para 
identificar 
necessidades 
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conversa, porque tenho as 
reuniões que comentei 
com todos os gerentes etc 
que ela questiona, por 
exemplo o que tem 
acontecido com os 
guardanapos que está 
gastando além do 
esperado, ela tem isso 
bem forte.. 
Entrevistador: Você acha 
que isso deveria se 
expandir pra marca Santo 
Grão, ou você acha que 
dessa forma 
descentralizada? 
Respondente: Eu entendo 
hoje que é importante a 
unidade ter certa 
autonomia na parte de 
compras porque as vezes 
a realidade uma unidade é 
bem diferente de outra, 
por exemplo a unidade da 
Vila Madalena compra 
uma quantidade muito 
menor e aqui eu vendo 
muito mais e acabo tendo 
um negociação melhor as 
vezes. Mas eu vejo que se 
a gente tivesse uma 
negociação melhor em 
grupo, a gente sairia 
ganhando com certeza. 
Então hoje eu acho 
importante porque não 
tenho outro respaldo para 
não ser assim, mas se 
tivesse com certeza... 

pagamento...preenchimento do Xero...do 
sistema, que é uma coisa muito 
complicada...é ela também que cuida. 
 

passa para o financeiro. E 
aí, eu e ela (esposa) é quem 
acaba administrando  
 
Eu entendo hoje que é 
importante a unidade ter 
certa autonomia na parte de 
compras porque as vezes a 
realidade uma unidade é 
bem diferente de outra... 
 
Sim...É ela (responsável 
pelo financeiro) que faz 
todas as compras... 

Estoques 
 
17. Qual a 
política de 

Entrevistador: perguntas 
de estoque, existe alguma 
política de estoque? A 
questão de estoque 

Entrevistador: e qual é a 
política de estoque? 
Respondente: Política do 
que? 

Entrevistador: 
(inaudível) e a 
política de estoques? 
Respondente: Política 

Entrevistador: E a política de estoque? 
Tem estoque aqui? 
Respondente: Não! Não trabalhamos 
muito com estoque. Na verdade, não é que 

... eu faço compras todos 
os dias... Toda segunda 
feira o administrativo faz a 
contagem de todo o meu 

Controle manual; 
reposição à 
medida que se 
esgota 
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estoques? mínimo, quando é que eu 
aciono o gatilho de 
compras.. 
Respondente: é assim, 
igual falei pra vocês que 
eu faço compras todos os 
dias, e como funciona? 
Toda segunda feira o 
administrativo faz a 
contagem de todo o meu 
estoque, toda segunda 
feira de manhã é isso que 
acontece, tudo tudo, pesa 
café, vai no estoque. 
Entrevistador: é um 
inventário toda segunda 
de manhã?  
Respondente: toda 
segunda de manhã (risos) 
Entrevistador: 
[perplexidade]. (risos) 
Entrevistador: esse 
inventario, tem caráter de 
conferencia ou só de 
noção?  
Respondente: 2 coisas. 
Algumas coisas tem o 
caráter de conferencia que 
são as mais caras, como 
carne, peixe, bebida 
quente.. então eu sei 
quanto eu tinha na sexta, 
quanto tinha no fim de 
semana então tem que 
bater os números na 
segunda de manhã, senão, 
cadê? Porque aqui dentro 
tem muito disso, algumas 
coisas vão embora 
assim...então fazemos 
esse acompanhamento pra 
conferencia. Tem 
produtos de proteína 

Entrevistador: estoques. 
Respondente: estoque. 
Então, na verdade assim, 
agora a gente aqui na 
verdade nem tem como 
ter estoque. Aqui nessa 
loja, ela é muito 
pequena, ela não tem 
espaço para estoque. Eu 
tenho essa geladeira e na 
cozinha um espacinho 
mínimo, então assim, a 
gente esta trabalhando 
muito em cima de venda 
agora pra gente tentar 
produzir certo, a gente 
acabava, vinha igual 
número de funcionários 
“ah, sempre produziu 
isso continua 
produzindo isso”, e 
agora a gente ta junto 
com o [*] que é meu 
administrativo, a gente 
desenvolveu, ta 
desenvolvendo ainda, 
mas assim, uma planilha 
de venda, pra ver quanto 
a gente vende, quanto a 
gente ganha em cada 
coisa e acho que vai 
ajudar muito, porque o 
nosso sistema ele dá  as 
vendas mas é muito 
ruim, porque eu tenho 
que ir vendo de dia a 
dia, mas a gente não tem 
muito estoque, a gente 
pede por mês e o que 
sobra a gente joga pro 
próximo mês, ai a gente 
faz contagem semanal 
de itens que a gente 

de estoque? 
Entrevistador: É...  
É, a gente compra três 
vezes, praticamente 
todos os dias vai, 
dependendo dos, se é, 
se é, os frescos são 
três vezes por semana 
que são feitos os 
pedidos né, então a 
gente recebe frutas e 
verduras praticamente 
todos os dias. Peixe 
também. Os 
alimentos que são 
frescos né. Então a 
gente procura manter 
um estoque baixo que 
é para o produto estar 
sempre fresco né. 
Entrevistador: 
Aqueles que não são 
assim perecíveis, 
como é que fica a 
história, o controle 
dessas datas de 
validade? 
Respondente: Então, 
a gente tem um 
controle né, do... do 
primeiro que vence, 
primeiro que sai.. a 
gente tem um 
cuidado, a gente tem 
uma pessoa que cuida 
do estoque, que todos 
os dias ela limpa, ela 
arruma, ela olha as 
datas de validade, ela 
recebe as 
mercadorias, 
higieniza os produtos 
e armazena. Uma 

não tenho estoque; é que ele é muito 
baixo. É tanto aqui quanto lá...Eu costumo 
ir e fazer as compras muito de quinzena  
Entrevistador: No fundo você tem uma 
política. Tá acabando você vai lá e 
compra.  
Respondente: É que quando você fala em 
política, eu imagino alguém entrando com 
os dados no software...Igual...o 
[*funcionário],, quando eu trabalhava na 
Oscar Freira, eu via ele indo nos estoques 
do bar, da cozinha, da confeitaria. Ele 
checava...ele não recebia a informação por 
que a informação pode ser falsa...talvez 
deveríamos mudar o processo. Como eu 
não tenho muitas pessoas, é o jeito como 
eu funciono 
Entrevistador: Mas a regra é: comprar 
quinzenalmente, mas você muitas vezes é 
pego de surpresa e tem que comprar 
amanhã... 
Respondente: Sim, mas isso não acontece 
com tanta frequência. A gente controla 
muito bem...até fico impressionado...Eu 
costumo ir quinzenalmente no mercado.... 
ai a gente faz contagem semanal de itens 
que a gente consegue contar, 
 

estoque... 
 
... agora um sistema pra 
controle de estoque é bem 
manual e assim, não 
conversa com o meu 
sistema de vendas. 
 
... agora a gente aqui na 
verdade nem tem como ter 
estoque. Aqui nessa loja, 
ela é muito pequena... 
 
... (faço compras) 
praticamente todos os 
dias... a gente procura 
manter um estoque baixo 
que é para o produto estar 
sempre fresco né. 
... a gente tem um controle 
né, do... do primeiro que 
vence, primeiro que sai... a 
gente tem uma pessoa que 
cuida do estoque, que todos 
os dias ela limpa, ela 
arruma, ela olha as datas de 
validade, ela recebe as 
mercadorias, higieniza os 
produtos e armazena. 
 
... ele (o estoque) é muito 
baixo. É tanto aqui quanto 
lá...Eu costumo ir e fazer 
as compras muito de 
quinzena .... ai a gente faz 
contagem semanal de itens 
que a gente consegue 
contar, 
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como carne, peixe e 
frango que conto todos os 
dias de manhã e a noite, 
pra ver se estão batendo 
com as minhas vendas. 
Entrevistador: Tem um 
sistema pra isso?  
Respondente: o meu 
sistema de vendas eu 
puxo o relatório, agora um 
sistema pra controle de 
estoque é bem manual e 
assim, não conversa com 
o meu sistema de vendas, 
por exemplo eu vendo e 
não da baixa no sistema, 
isso que estou falando é 
um negócio...(risos) é 
uma limitação que temos 
com o sistema hoje e não 
sei como resolver de 
forma mais automatizada 
assim. 
 

consegue contar, por 
exemplo, refrigerante, 
carne, coisas grandes 
assim, e coisinhas que 
fica mais difícil a gente 
nem conta. Mas a gente 
não tem muito estoque. 
Entrevistador: Da um 
exemplo de coisinha que 
vocês não contam 
Respondente: Tipo 
arroz, folha sabe, então 
sabe, umas coisas a 
gente não. 
Entrevistador: Você 
falou em produzir, como 
assim produzir... 
Respondente: Produção, 
a gente faz quiche, faz 
bolinho... É tudo feito 
aqui, a gente que 
produz, então por 
exemplo, ela faz, ela 
tinha uma mania de 
fazer uma produção 
imensa de bolinhos, aí 
ela congela, deixa 
congelado, aí congelado 
deixava la, o mês todo, 
ai chegava o fim do mês 
fazia aquela mega 
produção, aí a gente ta 
diminuindo, tirando 
menos produção, mas é 
uma coisa que é 
enraizada assim, a moça 
que faz é uma senhora, 
ela é bem assim “é isso 
que eu vou fazer”, até 
alguém chegar e falar 
“ó, você precisa fazer 
agora isso aqui”, aí ela 
vai lá e... 

pessoa que a única 
função dela é essa. 
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Entrevistador: E esse 
alguém é você?  
Renata: Então, esse 
alguém sou eu, por 
enquanto.  
Entrevistador: E se você 
tivesse um gerente, aí 
seria opção dele? 
Respondente: Sim. 
Entrevistador: E ele faz 
isso? 
Respondente: Tinha um 
gerente né, mas ele não 
fazia também. E eu acho 
aí que é total falha 
minha mesmo. 
Entrevistador: E esses 
gerentes, tem distinção 
de cargos? 
Respondente: Não, não 
tem. Nunca teve. Agora 
a gente fez, faz, é tudo 
muito recente, porque 
nós fizemos em junho, 
julho, esse curso de 
liderança situacional, e 
quando eu fiz esse curso, 
nossa, eu fiquei muito 
abalada, porque eu falei 
“meu Deus, nunca em 
seis anos, eu nunca falei 
para um gerente, eu 
nunca falei para um 
líder, o que ele tinha que 
fazer”. Eu pegava um 
garçom que era bom e 
falava, “agora você é 
líder ta?! Vai la. ” E eu 
fiquei tão mal, tão mal, é 
por isso que eu perdi 
tanta gente assim que 
não tinha ideia do que 
tinha que fazer. Agora, 
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por isso que eu não 
contratei ainda, porque 
eu quero ter exatamente 
assim, tudo o que eu 
espero assim, e eu ainda 
nem sei... então não 
contratei, to sem pressa, 
to aqui, to... fazendo por 
enquanto. Mas não é 
fácil né, ficar fazendo 
tudo, aí acaba que muita 
coisa não fica bem-feita, 
tem coisa que eu nem sei 
fazer, penando para 
fazer, coisa que eu 
precisei fazer. 

18. Como são 
determinados 
os níveis de 
estoque? 

Entrevistador: como são 
determinados os níveis de 
estoque?  
Respondente: isso era 
feito de um jeito e agora 
estamos testando de outro, 
qual é? Eu peguei dos 
últimos 3 meses as minha 
vendas de cada item e fiz 
uma média por dia da 
semana, então na segunda 
feira eu vendo X aguas 
com gás, X aguas sem gás 
etc na terça é diferente, na 
quarta é diferente etc. 
peguei essa lista e dei ao 
meu administrativo pra 
basear as compras em 
cima daquela média que 
eu vou usar naquele dia 
exatamente, esse é o 
critério.. de não ficar com 
o dinheiro parado, 
entendeu? 
Entrevistador: é just in 

time então? 
Respondente: isso. Como 

  Entrevistador:  Então, níveis de estoque 
você não tem como trabalhar, certo? 
Gerenciamento de estoque é desse jeito 
que você falou.... 
Respondente: Não, não tenho como 
trabalhar. 
 

Eu peguei dos últimos 3 
meses as minhas vendas de 
cada item e fiz uma média 
por dia da semana... peguei 
essa lista e dei ao meu 
administrativo pra basear 
as compras em cima 
daquela média que eu vou 
usar naquele dia 
exatamente... 
 
Como eu tenho um 
fornecedor que entrega 
todo dia no horário que eu 
quiser, podendo fazer 
pedidos todos os dias, 
então eu não preciso ficar 
guardando estoque. 
 
Eu não trabalho com o 
estoque no mínimo do 
mínimo porque eu sempre 
sou otimista e acho que 
vamos vender mais, então 
eu faço essa média de 
vendas e uso dois desvios 
padrões em cima daquela 

Pela média de 
vendas diária 
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eu tenho um fornecedor 
que entrega todo dia no 
horário que eu quiser, 
podendo fazer pedidos 
todos os dias, então eu 
não preciso ficar 
guardando estoque. As 
vezes eu compro algumas 
coisas a mais pra 
conseguir um custo 
menor, mas no máximo 
vai ser um estoque de 4 
dias. 
Entrevistador: isso com os 
produtos perecíveis, você 
trabalha com essa política 
just in time com os 
produtos perecíveis.. 
Respondente: é.. por 
exemplo a água, elas vem 
caixas então eu preciso de 
um espaço grande pra isso 
no estoque, então é o 
mínimo que preciso. 
Agora assim, vinho e 
bebida quente eu tenho 
um estoque de 7 dias mas 
mesmo assim não temos 
um estoque de 1 mês, no 
máximo será de 15 dias. 
Entrevistador: a política é 
de redução de estoque 
sempre? 
Entrevistador: acho que é 
just in time mesmo, ter 
quando precisa.. 
Respondente: eu não 
trabalho com o estoque no 
mínimo do mínimo 
porque eu sempre sou 
otimista e acho que vamos 
vender mais, então eu 
faço essa média de vendas 

média, é assim que eu 
compro. 
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e uso dois desvios padrões 
em cima daquela média, é 
assim que eu compro. 
Entrevistador: então você 
tem uma segurança boa.. 
Respondente: é. Porque 
aqui a nossa cultura é 
nunca falar “não tenho tal 
produto” eu sempre quero 
ter o produto pra vender! 
A não ser que seja um 
peixe que compro todo 
dia e é 23:30 da noite e 
acabou, tudo bem.. mas de 
resto quero ter o produto e 
não quero deixar de 
vender, então meu 
estoque é baixo mas é um 
quantidade que da pra 
atender todo mundo. 
Entrevistador: você sabe 
se as outras unidades 
trabalham desse jeito? 
Respondente: Não 
trabalham desse jeito, eu 
acho que não porque isso 
é uma coisa que eu quem 
inventou aqui entendeu? 
Eles devem ter o jeito 
deles la que está dando 
certo.. 
E: mas nunca houve um 
pedido do tipo 
“Respondente, você podia 
dar um pulo aqui e me 
contar como está fazendo” 
ou “Vem treinar a gente”? 
Respondente: não, é mais 
fácil eu pedir ajuda pra 
eles (risos) eu sou a 
gerente mais nova, estou 
aprendendo ainda. 
Entrevistador: a 
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franqueadora mais nova 
tem ideia de como você 
faz isso ou não?  
Respondente: tem, porque 
eu vim da franqueadora, 
então eu tenho esse 
contato com eles. As 
vezes eu preciso resolver 
algumas coisas com eles, 
peço opinião para o [*] 
que não tem nada a ver 
com a história (risos) mas 
eu peço os palpites.. 
Entrevistador: você já 
conhece os caminhos de 
la.. 
Respondente: isso, pra 
mim eu sou a gerente 
meio que diferente por 
isso, porque vim de dentro 
da franqueadora.. quando 
vocês conversarem com 
os outros vão perceber 
que é diferente, por 
exemplo quem me ajudou 
a fazer os desvios padrões 
foi o Marco com o “power 

b.i” etc. 
19. Como é o 
gerenciamento 
de estoques? 

      

20. Como são 
treinadas as 
unidades? 

  Entrevistador: Por 
exemplo: treinamento 
de funcionário novo. 
Como é feita a 
integração desse 
fulano novo que é 
contratado? 
Respondente: Então, 
a gente tem uma 
integração que é feita, 
que é feita pela 
franqueadora, então 

Entrevistador:  Como são treinadas as 
unidades? Você falou lá que faz a 
liderança situacional....Você tem algum 
outro treinamento, da parte de operação, 
da parte administrativa? 
Respondente: Eu estava pegando cada um 
(treinando) e percebi que estava 
atrapalhando a função do líder, porque ele 
tem que realmente estar envolvido com a 
parte de liderança, de desenvolvimento do 
funcionário, de estar acompanhando. Eu 
passei somente a sentar com os líderes e 

Então, a gente tem uma 
integração que é feita, que 
é feita pela franqueadora... 
 
... aí ele tem um teste que 
ele faz também nas 
unidades, pra ver se ele 
curte o ambiente... 
 
A gente tem a arte em 
servir que é um professor 
que vem fazer um 

Franqueadora 
fornece 
treinamentos 
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ele vai, ele passa uma 
tarde com o pessoal 
de RH, com o 
financeiro, passa com 
todo o pessoal para 
conhecer qual a 
filosofia do Santo 
Grão, passa com o 
Marco, que é o 
fundador do Santo 
Grão, ele tem um café 
com o Marco que ai 
ele vai saber como 
nasceu o Santo Grão, 
qual a nossa filosofia, 
aí ele tem um teste 
que ele faz também 
nas unidades, pra ver 
se ele curte o 
ambiente, se as 
pessoas gostam de 
trabalhar com ele, se 
vai dar certo, se tem 
uma sinergia entre as 
partes e depois tem 
um treinamento. A 
gente tem a arte em 
servir que é um 
professor que vem 
fazer um curso com a  
gente e que ensina 
exatamente a parte 
técnica. A gente tá 
falando de garçom, 
então ele dá o 
especifico né. Ensina 
o como servir, 
ensina..... 
singularidades até, 
que as pessoas não 
fazem nem ideia, 
muitas vezes é o 
primeiro emprego da 

estar fazendo essa parte de 
desenvolvimento com eles e aí eu deixo a 
parte de desenvolvimento dos 
subordinados com os líderes. 
Entrevistador: Aí os líderes dão 
treinamento ou é um bate-papo...nada 
formal? 
Respondente: Justamente, não existe 
tempo. E eu acredito que é por causa da 
falta de funcionário...não dá tempo de 
retirar o funcionário pra treinar certinho. 
Entrevistador: Mas quando entra um 
funcionário, pra aprender a tirar o café é 
quem já está na casa (que vai ensinar), pra 
ver a qualidade do prato é quem já está na 
casa (que vai ensinar)? 
Respondente: Isso. É muito bacana estar 
conversando com vocês agora, mas as 
vezes estrala algumas coisas....Vocês 
falaram sobre treinamento e esses dias eu 
estou tendo problemas de treinamento....aí 
eu penso: “Será que não sou eu que estou 
errando?, Será que é certo continuar 
fazendo dessa maneira, será que não está 
na hora de mudar?” Às vezes a gente pode 
mascarar certas coisas e levar dessa 
maneira e falar “por que que de repente as 
demissões estão acontecendo?” Não sei...é 
coisa pra se pensar!  
 

curso...(para garçons). 
 
... tem também o curso de 
barista para quem vai 
trabalhar no bar. 
 
Eu passei somente a sentar 
com os líderes e estar 
fazendo essa parte de 
desenvolvimento com eles 
e aí eu deixo a parte de 
desenvolvimento dos 
subordinados com os 
líderes. (Mas) não dá 
tempo de retirar o 
funcionário pra treinar 
certinho. 
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pessoa... então de 
como se posicionar, 
de como oferecer... de 
ser garçom mesmo. E 
agora tem também o 
curso de barista para 
quem vai trabalhar no 
bar. E na cozinha é 
um acompanhamento 
mais junto, local 
mesmo com o chef da 
casa. E eu acho que o 
treinamento também 
ele acaba, aprende um 
monte de teoria, 
conhece o cardápio e 
tudo isso, mas acho 
que o treinamento 
acaba se dando mais 
com a pratica mesmo, 
o verdadeiro 
treinamento. É 
importante teoria, até 
pra ele se sentir um 
pouco mais seguro, 
mas eu acho que 
aprende mesmo na 
pratica.  
Entrevistador: Esse 
treinamento também 
é dado assim, você 
vai contratar um 
garçom. Esse curso é 
dado pra uma pessoa 
só? 
Respondente: Não! 
Não..(Esse 
treinamento não é 
dado pra uma pessoas 
só.) Tem um grupo, é 
formado um grupo e 
ele é dado algumas 
vezes por mês, duas 
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vezes por mês. Acho 
que são três dias, esse 
curso dura três dias, e 
é formado um grupo, 
não é pra uma pessoa. 
Um grupo pra todas 
as unidades. Então 
“olha, vai ter o curso 
arte e servir, você tem 
garçom novo, já tem 
alguém na equipe?”, 
as vezes o garçom já 
esta trabalhando na 
casa há dois, três 
meses e so depois 
ingressa no curso, e 
isso acaba ajudando, 
é um escape a mais 
para ele na função. 
“Ah, tinha dúvida 
nisso!” “olha que 
legal”, e ele acaba se 
sentindo mais 
seguro.. tem 
treinamento com 
vinhos, como 
oferecer, então, não 
necessariamente é 
antes dele começar.  
Entrevistador: Ah 
entendi, então existe 
essa cultura do 
treinamento.  
 
 

21. Como são 
administradas 
as variações de 
consumo? 

Entrevistador: legal, e a 
administração das 
variações de consumo.. 
como você administra? 
Você tem um input do 
administrativo toda hora? 
Do tipo “o consumo está 
mudando” etc. como é 

 Entrevistador: Você 
tem variações de 
consumo dos pratos, 
não tem? Ao longo do 
ano, sei lá.. 
Respondente: Uhum, 
tem, tem. 
Entrevistador: Como 

 Toda semana eu olho os 
meus relatórios de vendas. 
 
 
Com base na sazonalidade 
e na experiência 

Pelos relatórios e 
pela experiência 
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administrar isso? 
Respondente: isso parte 
mais de mim.. 
Entrevistador: você que 
vai buscar, entendi. E isso 
acontece diariamente, 
semanalmente ou 
mensalmente? 
Respondente: 
semanalmente. Toda 
semana eu olho os meus 
relatórios de vendas, os 
meus relatórios do power 

b.i pra ver como está, dos 
produtos como que está, 
se eu mudo o cardápio eu 
vou olhar especificamente 
esses produtos, então isso 
é algo que faço toda 
semana e todo mês eu 
faço um balanço, não sei 
se deveria ser eu a fazer 
isso, eu acho que era do 
administrativo, mas... 
Entrevistador: é que você 
acha importante esse 
papel e acaba fazendo? 
Respondente: é, isso. 

isso é administrado? 
Respondente: Ah, 
olha... Quando é 
verão a gente sabe 
que aumenta o 
consumo de salada, 
frutas, vinho branco, 
vinho rosé, então a 
gente aumenta 
pedidos, a gente 
aumenta... muda no 
cardápio os vinhos 
em taça... Quando é 
verão aumenta mais 
os vinhos brancos em 
taça e rosé, diminuem 
os tintos para ter 
menos garrafa aberta, 
o que aumenta a 
perda, pra diminuir a 
perda né, é... proteína 
no inverno acaba 
vendendo mais, 
molho de tomate, 
risoto, coisas quentes 
também... Mas 
também é tudo muito 
intuitivo.  
Entrevistador: Tudo 
está na experiência 
né? 
Respondente: É...  

22. Como é 
negociada a 
preferência 
pelo 
fornecedor? 

      

23. Fretes são 
negociados? 

Entrevistador: e questão 
dos fretes? O frete é 
negociado ou existe ou 
padrão de acordo com o 
fornecedor? Cada um 
cobra um valor diferente? 

 Entrevistador: Uma 
coisa assim muito... 
especifica: vocês 
negociam, por 
exemplo, frete? 
Respondente: Não.  

Entrevistador: 23. E como são negociados 
os fretes? 
Não tenho que pagar pelo frete quando os 
fornecedores me enviam a mercadoria. Eu 
acredito que eles já põem ali embutido no 
preço (o valor do frete). Não é separado 

 
... a maioria dos 
fornecedores a gente não 
paga frete... 
 
... porque entendo que já 

Inclusos no preço 
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Como que funciona? 
Respondente: não, sendo 
bem sincera não.. a 
maioria dos fornecedores 
a gente não paga frete, 
entre aspas né, porque 
entendo que já esteja 
embutido ali no preço né.. 
então acaba sendo a 
negociação no produto e 
não no frente separado, a 
maioria.. a não ser que 
seja um fornecedor de 
outro estado, por exemplo 
aqui temos um queijo que 
compramos de outro 
estado e aí sim acabamos 
por negociar esse frete. 
Ou café as vezes 
negociamos o frete 
também, mas assim, não 
tem uma política nem um 
padrão. 
 

Entrevistador: O que 
o fornecedor disser 
que é o valor do 
frete..  
Respondente: É 
porque normalmente 
já está embutido né. 
Você pede o peixe, 
ele não vai “ah eu 
cobro cem reais para 
te entregar ou cem 
reais de desconte se 
você vier buscar na 
loja”, ele já não passa 
esse preço, ele já 
passa o preço 
embutindo o frete.  
 

(especificado o valor do frete). Só tive um 
fornecedor...que eu queria muito trabalhar 
com macarrons que eu poderia vender 
bastante e ele me cobrava, mas aí eu 
acabei desencanando porque ia ser muito 
complicado e aí eu acabei desistindo de 
vender. Nesse caso, então o frete foi algo 
que me atrapalhou ou talvez eu não tenha 
sabido negociar. 
Entrevistador: Como você sabe que vende 
bastante os macarrons? Você já vendeu 
por um período? 
Respondente: Sim....tipo sazonal também. 
Não é algo que eu tenha que ter o ano 
inteiro no cardápio. Vai...férias na Vila 
bomba...Tem férias infantis e eu então 
despenquei de vender. 
Você pensa no custo de ir até o Makro 
Respondente: Sim...eu acabo colocando na 
compra (no processo). Só que outro dia o 
[*funcionário], me perguntou se eu já 
tinha pensado que não gasto só com a 
gasolina mas também com a depreciação 
do carro. “É mesmo...eu nunca parei pra 
pensar nisso!” 
Entrevistador: E a sua ausência? 
O Marco já me perguntou sobre isso, mas 
é muito difícil de mensurar...Ele fez um 
cálculo com Coca-Cola e a conclusão foi 
que valia a pena eu continuar indo lá no 
Makro pra comprar. 

esteja embutido ali no 
preço, né.. 
 
 
... a não ser que seja um 
fornecedor de outro 
estado... 
 

Mix de 
Produtos 
(fatores de 
influência na 
decisão de se 
incluírem ou 
excluírem 
produtos)  
 
24. Em que 
medida é 
considerado o 

Entrevistador: entendi, 
beleza! Agora vamos falar 
sobre mix de produtos, 
tem bastante pergunta, 
mas de acordo com o que 
vai respondendo, vamos 
encaixando... quando 
falamos em 
gerenciamento de 
produto, é colocar ou tirar 
um prato, tendo isso em 
mente, você tem essa 

Entrevistador: e como é 
quando você quer 
colocar um prato novo? 
Respondente: 
antigamente tinha esse 
chefe, eu conversava 
com ele o que eu queria, 
a gente fazia ele provava 
e aprovava ou não. Aí 
ficamos sem chefe, 
começou esse programa 
máster chefe e aí 

Entrevistador:Como é 
que vocês consideram 
o valor de um novo 
produto? Ele vai 
começar a fazer parte 
do mix, quer dizer, do 
cardápio. Como é que 
vocês consideram 
esse valor? Como é 
que isso é colocado? 
Respondente: É.. 
Hoje em dia é feito de 

Entrevistador: Em que medida é 
considerado o valor que um novo produto 
agregará ao mix ou a possível insatisfação 
de clientes com a retirada de um produto 
desse mix? 
Respondente: Tudo é chute...Chute 
falhando, chute sucesso! No PNL, a gente 
trabalha muito isso: não existe erro, 
apenas resultado. Então a gente tem que 
tentar...se errou, muda. Visito outras 
cafeteiras num raio de ação próximo e 
vejo o que elas estão fazendo, errando e 

O meu primeiro critério 
sou eu mesma, meu maior 
cliente sou eu... 
 
... a segunda coisa é aquela 
parte dos produtos 
estratégicos... “o que eu 
estou comunicando com 
esse serviço”. 
 
E tenho também um 
feedback dos clientes (em 

Produtos 
estratégicos são 
considerados para 
o mix; opinião do 
cliente é 
importante; 
intuição também 
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valor que um 
novo produto 
agregará ao mix 

ou a possível 
insatisfação de 
clientes com a 
retirada de um 
produto desse 
mix? 

consideração de que 
aquele prato vai agregar 
pro Santo Grão ou se a 
retirada daquele prato vai 
gerar uma insatisfação no 
cliente ou perda de 
cliente. Como é isso pra 
você? 
Respondente: o meu 
primeiro critério sou eu 
mesma, meu maior cliente 
sou eu... então a primeira 
coisa que falo é “estou 
feliz com esse produto 
que estou vendendo? ” Ou 
“estou criando uma 
imagem legal pro lugar 
onde trabalho, ou não?” se 
está trazendo alguma 
característica especial pro 
cardápio ou se tenho 
orgulho do serviço etc. a 
segunda coisa é aquela 
parte dos produtos 
estratégicos, sim eu 
também penso nisso do 
tipo “o que eu estou 
comunicando com esse 
serviço” eu acho que tem 
a ver por exemplo se 
estou servindo um peixe 
fresco ou um atum 
enlatado sabe... então isso 
vira um critério para 
decidir se fico ou não com 
determinado produto. E 
tenho também um 
feedback dos clientes, em 
cada mesa tem uma 
fichinha de avaliação 
numa escala de 4 pontos 
etc e os comentários, e 
isso eu olho toda semana 

falamos desse programa 
vai surgir pratos novos 
por enquanto que 
estamos sem o chefe, aí 
não surgiu muita coisa. 
Então eles contrataram 
uma menina, que ela já 
era da Oscar, e ela 
desenvolve pratos, então 
o negócio foi, ela vai 
desenvolver a cada uma 
vez por mês, duas vezes 
por mês, ela vai criar 
três pratos e ela vai 
apresentar para todas as 
unidades lá no Itaim, só 
que aí é isso ne. 
Antigamente, a gente 
vinha e falava eu quero 
isso, quero tal coisa, aí o 
chefe vinha e 
desenvolvia um prato de 
acordo com o que eu 
quero. Hoje ela vai e 
desenvolve as vezes três 
pratos e aí funciona para 
uma unidade grande, 
mas não funciona para 
mim, qualquer coisa do 
jeito que está eu não 
posso tirar alguém daqui 
para ir lá, então para 
mim já esta difícil do 
jeito que ta, eu não 
tenho como mandar 
alguém ir la. A única 
pessoa que eu tenho na 
cozinha que ta 
trabalhando bem para ir 
la aprender o prato e 
ensinar esse prato para a 
gente que acabou de 
começar. Então para 

uma forma muito... 
é.... muito instintiva 
né. É, a gente, mais 
ou menos, vê qual é o 
ingrediente principal 
né, vamos dizer que 
seja a proteína, ou 
que seja qualquer 
outro produto, o 
ingrediente principal 
se ele é caro ou 
barato, a gente dali 
tem já uma ideia de 
quanto ele vai custar, 
pelo valor do 
principal e a gente 
tem que ter um... a 
gente busca um mix 
em torno de trinta por 
cento de custo de 
mercadoria do 
cardápio. Alguns 
produtos tem mais, 
outros tem menos.. é 
um misto do cardápio 
total. Então, um único 
prato que vai entrar 
no cardápio a gente 
fala “quanto vale?” é 
meio assim sabe? 
(gesto com a mão) 
Entrevistador: Tá 
ventando pra lá  
Respondente: Isso, 
“ah ta ventando pra 
lá, ta valendo isso”, 
ah esse vai 
alcachofra, é caro 
alcachofra, então... 
vale tanto. Mais ou 
menos na região 
cobra-se tanto por um 
prato com alcachofra, 

acertando. 
Entrevistador: E com que frequência você 
coloca um produto novo pra testar? 
Respondente: Eu costumo respeitar um 
limite de 4 a 5 meses... já começa a me 
incomodar o cardápio...Até mesmo porque 
você consegue sentir a consumação do 
cliente. Tenho um tipo de cliente 
assíduo...são os mesmos rostos todos os 
dias de 2a a 6ª. Aí eu vejo: hoje ele comeu 
isso...ele não vai comer a mesma coisa no 
dia seguinte...aí já fica caçando outra 
coisa. Se eu vejo que ele levanta talvez pra 
ir pra outro lugar mas ele acaba voltando 
depois, eu falo: “Opa...ele tá indo comer 
alguma coisa fora...o que eu posso fazer?” 
É tudo no olho...não existe um processo. 
Entrevistador: Você conversa com o 
cliente e pergunta pra ele o que ele foi 
comer no outro lugar? 
Respondente: Meus clientes ...na Vila 
Madalena (fico mais lá...talvez um erro 
meu)... eles chamam os funcionários tudo 
pelo nome...É muito afetivo....recebem 
presente no final do ano...vínculo muito 
forte. Eu pergunto: o que é o Santo Grão 
pra vc? É um lar é um ambiente...As 
pessoas saem de casa pra trabalhar e as 
pessoas...me chamam pelo nome...dão 
feedback da loja e nosso maior controle é 
o nosso feedback. Vocês já chegaram a 
olhar? Já olharam o cartão que você 
recebe? A caneta? Eu acho muito 
interessante estarmos em busca de luz, 
algo que você queira falar e aí eles 
realmente escrevem. O Santo Grão 
também tem um sistema de backup de 
coleta de informações de feedback, onde 
os líderes são responsáveis por armazenar 
e documentam tudo que está escrito por e-
mail. Por isso, quando tem reclamação na 
unidade, a gente automaticamente 
consegue responder ao cliente. Isso o 

cada mesa tem uma 
fichinha de avaliação, 
numa escala de 4 pontos e 
os comentários). E uma 
caneta que a gente chama 
de “feedback pen”. 
 
Hoje em dia é feito de uma 
forma muito... é.... muito 
instintiva né... 
 
Tudo é chute...Chute 
falhando, chute sucesso! 
 
Ah... eu vou fazer o teste 
primeiro, na cozinha, ver 
se acertam.. ai eu vou 
colocar como prato do dia 
e ver qual é a aceitação 
dele como prato do dia, 
deixo ele algumas 
semanas, às vezes até 
meses como uma sugestão, 
e, dependendo da demanda 
dele, ele vai para o 
cardápio.  
 
... Então eles contrataram 
uma menina, que ela já era 
da Oscar, e ela desenvolve 
pratos, então o negócio foi, 
ela vai desenvolver a cada 
uma vez por mês, duas 
vezes por mês, ela vai criar 
três pratos e ela vai 
apresentar para todas as 
unidades lá no Itaim... 
 
... e aí funciona para uma 
unidade grande, mas não 
funciona para mim (eu não 
posso tirar alguém daqui 
para ir lá). 
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também é feito o input no 
sistema também... 
Entrevistador: qual é o 
índice de resposta? 
Respondente: Por mês... 
Entrevistador: assim, se 
você distribuir 100, 
quantos você vai ter de 
volta?  
Respondente: se eu 
distribuir 100, eu acho 
que uns 6 me 
respondem...eu acho bem 
ok viu, por que assim, eu 
não falo pro cliente 
responder para mim, só 
está la. A única coisa que 
eu faço que vejo diferença 
é colocar a ficha junto da 
conta com a caneta, 
porque sem a caneta eles 
não respondem... então o 
custo é da caneta porque 
normalmente eles levam 
embora (risos) é uma 
caneta que a gente chama 
de “feedback pen” (risos) 
E: então a gente vai levar 
uma também(risos), ela é 
bonita ein! 
Respondente: é.. eu quis 
fazer assim (risos). Enfim 
eu acho bom por não 
precisar ficar pedindo pra 
responder sabe? Pensando 
em amostragem, 5 ou 6% 
é bom  
Entrevistador: até porque 
não é algo que você está 
indo atrás, acontece 
sozinho esse processo.. 
Respondente: é então, 
mas por mês eu tenho 

mim faz muita falta esse 
chefe que tinha, que 
passava nas unidades. 
Agora, se essa menina 
for criar o prato e depois 
tiver essa 
disponibilidade de 
passar nas unidades, 
seria uma coisa que a 
gente tinha e não tem 
mais. Fica tendo prato 
novo prato novo, toda 
semana e aí a gente não 
consegue nem 
implementar, não é tão 
bom. Eu não consigo 
implementar nada, nada. 
Porque eu to passando 
por essa fase, eu tenho 5 
pessoas na minha 
cozinha, 3 são novos, se 
eu tiro a minha líder, 
que é a que trabalha 
melhor, para ir para lá 
aprender mais pratos, já 
fico aqui sem ela, aí ela 
traz mais pratos que 
ainda nem aprendemos 
os antigos. Era muito 
legal o chefe passar na 
unidade. Eu não consigo 
implementar, mas 
também acho que é a 
fase que eu to. No 
Cidade Jardim a gente 
também não 
implementou nada 
ainda. Então agora eu to 
decidida a mudar o 
cardápio, eu vou fazer 
isso essa semana, eu vou 
decidir isso meio que 
por mim, a gente tem no 

mais ou menos isso.  
Entrevistador: Se 
você quiser 
acrescentar um prato 
novo, como é que 
você faz? 
Respondente: Como 
eu faço? Ah eu vou 
fazer o teste primeiro, 
na cozinha, ver se 
acertam.. ai eu vou 
colocar como prato 
do dia e ver qual é a 
aceitação dele como 
prato do dia, deixo ele 
algumas semanas, às 
vezes até meses como 
uma sugestão, e, 
dependendo da 
demanda dele, ele vai 
para o cardápio.  
 

cliente escreve, armazena e nosso 
marketing aciona o sistema e ou ele toma 
uma atitude ou passa para o gerente geral 
que quer saber o que aconteceu. E 
funciona muito bem! 
Entrevistador: Quando você visita os cafés 
ao redor, você usa pra observar o que esta 
sendo vendido, preço 
Respondente: Tiro foto de tudo, 
escondido, acabo vendo algumas coisas. 
Por exemplo, na Vila Madalena, no último 
ano abriram 10 cafeterias num raio de 
ação de 2 quarteirões de mim. Então eu 
estava muito tranquilo, vou fazer 13 
anos...tummmm...parece que a água bate 
na bunda você começa a fazer as coisas: 
resolvi pintar...fiz um monte de coisas... 
Entrevistador: Você sentiu mudança de 
movimento? 
Respondente: Não abalou meu 
movimento. As cafeterias já estão quase 
perto de fazer um ano e não abalou...Eu 
tava com muito medo. 
Entrevistador: Você foi nessas cafeterias? 
Respondente: Fui nessas cafeterias, vi as 
novas tendências – agora tem uma onda de 
cold blue, que é café gelado – e aí o Santo 
Grão está fazendo...estou correndo atrás 
dessas coisas junto com a Renata...fazendo 
algumas sugestões, ideias... E aí a gente 
foi correndo atrás....que é uma parte do 
Santo Grão que o Santo Grão fazendo 
agora...que é uma falha nossa que era 
Tendências! Não tinha....sempre ficamos 
para trás  
 

 
Então para mim faz muita 
falta esse chefe que tinha... 
 
... se essa menina for criar 
o prato e depois tiver essa 
disponibilidade de passar 
nas unidades, seria uma 
coisa que a gente tinha e 
não tem mais. 
 
Fica tendo prato novo prato 
novo, toda semana e aí a 
gente não consegue nem 
implementar, não é tão 
bom. 
 
... e aí nessa última reunião 
a Renata até falou para a 
gente, olha pode fazer, faz 
o que vocês acharem que 
tem que fazer e depois a 
gente vê. 
 
... eu tenho uma noção né, 
uma noção minha (em que 
me baseio pra implementar 
um determinado prato). 
 
Mas assim, modéstia à 
parte, eu tenho um paladar 
bom para isso. De provar 
uma mussarela de búfala e 
falar não.... a gente não 
leva absolutamente tudo 
para a franqueadora provar, 
hoje eu confio no meu 
paladar. 
 
Mas isso é uma coisa que 
eu penso, porque Santo 
Grão é um nome, é uma 
marca e eu não sei como é 
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umas 200/250 respostas. 
Então eu olho isso na hora 
de pensar nos produtos, se 
estão falando bem ou mal 
de um prato especifico... 
ou por exemplo “o bolo 
de cenoura estava seco”, 
então eu vou investigar 
pra ver se foi um fato 
isolado, vou provar o bolo 
e ver se está seco mesmo, 
então... Eu ouço bastante 
a minha equipe também... 
Entrevistador: legal, você 
conseguiu responder 3 
perguntas ao mesmo 
tempo (risos), as 
perguntas 24, 25 e 26 
foram respondidas ao 
mesmo tempo, legal! Se 
você puder depois me 
arrumar um desses em 
branco, pra sabermos 
quais as métricas e tal. 

Dropbox as fichas 
técnicas, que são todos 
os pratos já aprovados, e 
aí nessa última reunião a 
Renata até falou para a 
gente, olha pode fazer, 
faz o que vocês acharem 
que tem que fazer e 
depois a gente vê. E aí 
foi uma coisa que para 
mim é legal, porque eu 
senti mais liberdade para 
fazer uma coisa nova. 
Porque já teve várias 
fases ne, de pode fazer o 
que vocês quiserem, não 
agora tudo tem que 
passar para o 
franqueador, e aí agora 
tem essa fase de faz, 
então a gente ta nessa 
fase de agora faz.  
Entrevistador: você se 
baseia em que para falar 
que agora vai fazer um 
prato de filé com 
aspargos? 
Respondente: eu tenho 
uma noção ne, uma 
noção minha. De acho, 
de eu comi em tal lugar, 
noção de acho. E como a 
gente tem uma 
flexibilidade de trocar o 
cardápio, se amanhã eu 
quiser trocar o cardápio, 
eu troco. Então assim, 
não funcionou não deu 
certo, eu troco. Já fiz 
isso muito.  
Entrevistador: e aí 
enquanto a fornecedor. 
Respondente: se for 

nas outras unidades, como 
vai ser quando ela tiver 
novos franqueadores, o que 
eles vão colocar, qual é o 
controle disso. 
 
Eu costumo respeitar um 
limite de 4 a 5 meses... já 
começa a me incomodar o 
cardápio... 
 
Fui nessas cafeterias, vi as 
novas tendências – agora 
tem uma onda de cold blue, 
que é café gelado – e aí o 
Santo Grão está 
fazendo...estou correndo 
atrás dessas coisas junto 
com a Renata...fazendo 
algumas sugestões, ideias... 
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peixe por exemplo, eu já 
tenho 5 aprovados. 
Entrevistador: mas e se 
for, por exemplo, 
aspargo. 
Respondente: é.… é que 
hoje eu acho que a gente 
já tem uma linha de 
fornecedores que tem 
todos esses produtos, 
mas pode ser que por 
exemplo, o cogumelo 
desse fornecedor não 
seja aquele cogumelo. 
Mas assim, modéstia à 
parte, eu tenho um 
paladar bom para isso. 
De provar uma mozarela 
de búfalo e falar não. 
Mas agora por exemplo, 
minha gerente que está 
no Cidade Jardim, eu 
não sei como é o paladar 
dela. E aí você também 
confiar no meu paladar, 
é meu, hoje é assim que 
funciona, a gente não 
leva absolutamente tudo 
para a franqueadora 
provar, hoje eu confio 
no meu paladar. Mas 
isso é uma coisa que eu 
penso, porque Santo 
Grão é um nome, é uma 
marca e eu não sei como 
é nas outras unidades, 
como vai ser quando ela 
tiver novos 
franqueadores, o que 
eles vão colocar, qual é 
o controle disso. Eu sei 
o que eu uso, mas não 
sei qual é o controle 
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disso nas outras 
unidades, que acho 
sinceramente que não 
tem. Seria legal não só 
por mim, mas para 
manter esse nome e 
cuidar da marca.  

25. Até que 
ponto a imagem 
da empresa é 
levada em 
conta na 
decisão de se 
incluir ou se 
excluir um 
produto no 
mix? A 
preferência do 
público-alvo 
também é 
considerada? 

E: legal, você conseguiu 
responder 3 perguntas ao 
mesmo tempo (risos), as 
perguntas 24, 25 e 26 
foram respondidas ao 
mesmo tempo, legal! Se 
você puder depois me 
arrumar um desses em 
branco, pra sabermos 
quais as métricas e tal. 
 

  Entrevistador:  Até que ponto a imagem da 
empresa é levada em conta na decisão de 
se incluir ou se excluir um produto no 
mix? A preferência do público-alvo 
também é considerada? 
Respondente: Na verdade essa parte eu já 
não consigo atuar. Quem fala mais alto 
nessa parte é a franqueadora. Então, bolo 
Santo Grão, que é bolo de cenoura com 
cream cheese e pistache...Somos muito 
conhecidos por esse bolo então não posso 
deixar de ter ele...O Santo Grão não pode 
deixar de ter ele...Cápsulas, parte da 
franquia, por mais que eu ganhe bem 
menos eu tenho que ter. Produtos que são 
âncoras que eu não ganho tanto, mas que 
eu tenho que ter. Mas agora...você falando 
de produtos de operação, tipo tostex, 
alguns lanches, eles seguem um critério 
assim: se for diferente do nosso não pode 
usar o mesmo nome, mas ele pode ir para 
uma avaliação pra ver se passa. Vai, eu 
quero ter coxinha de frango, que não pode 
ter no Santo Grão...Então...ah mas eu 
quero ser conhecido pela coxinha... o 
Santo Grão não vai ter, mas eu preciso 
levar e aí eles dão ok ou não...não pode 
servir.  
Entrevistador: E esses produtos que vocês 
têm que ter, tipo o bolo, as cápsulas...O 
preço, quem define? 
Respondente: Eles...não quanto eu vendo... 
o quanto vende eles não veem...o que eu 
acho...a gente já levou lá pra brigar...mas 
não chegamos num acordo. Igual, 
cápsula...cada um vende de um 

Na verdade essa parte eu já 
não consigo atuar. Quem 
fala mais alto nessa parte é 
a franqueadora. 
 
Então, bolo Santo Grão, 
que é bolo de cenoura com 
cream cheese e 
pistache...Somos muito 
conhecidos por esse bolo 
então não posso deixar de 
ter ele... 
 
Cápsulas, parte da 
franquia, por mais que eu 
ganhe bem menos eu tenho 
que ter. 
 
Mas agora...você falando 
de produtos de operação, 
tipo tostex, alguns lanches, 
eles seguem um critério 
assim: se for diferente do 
nosso não pode usar o 
mesmo nome, mas ele pode 
ir para uma avaliação pra 
ver se passa. 

Imagem da 
empresa levada 
em consideração 
quando da 
introdução ou 
exclusão de um 
novo item no mix 
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preço....Isso não pode! Mas aí eles usam o 
argumento: mas quanto é seu aluguel? Eu 
falo...mas isso não se resume, esse é um 
produto chave, âncora. No Starbucks, 
quando vou tomar um cappuccino, eu não 
pago um valor maior por estar na loja da 
Paulista. Igual...a cápsula é R$9,90 (preço 
de custo)...Aí eu vendo a R$17,00 mas no 
Itaim é R$23,00. Aí como é que o 
cliente...Então eu vou começar a divulgar: 
“venha comprar cápsulas aqui porque meu 
aluguel é mais barato”. Então, acho que 
isso funciona meio desorganizado... 
Entrevistador: E o expresso? 
Respondente: A mesma coisa. Tudo é 
assim. Eles falam: “e quanto ao aluguel?” 
Entrevistador: E como vocês definem 
esses preços? 
Respondente: Eu defino por mim, pela 
região. Igual....tenho um café gourmet na 
minha porta, do outro lado da rua. Aí fazia 
tempo que eu não ia eu fui tomar um café 
e ele vende o expresso quase R$1,00 mais 
caro que o meu. Cara eu tenho um puta de 
um lugar, confio muito no meu 
atendimento...e o cara tá vendendo o café 
a R$7,00 tipo, por que tá tão vazio ? Aí 
tem algumas perguntas...mas não existe 
uma pesquisa. Todo mundo do Santo Grão 
pergunta naquela reunião: “por quanto 
você tá vendendo?” 
Entrevistador: Você acha que valeria a 
pena ter uma pesquisa de preço feita pela 
franquia? 
Respondente: Sim, existe! Mas é muito 
superficial. Eles procuram alguns 
concorrentes da área deles ali, mas aí eu 
me pergunto: “Mas eu não estou nessa 
região!!” Aí eu quero ir mais além: após 
essa pesquisa, eu vou trabalhar com esses 
produtos, qual o preço que eles podem 
fazer pra mim que eu não posso cobrar tão 
caro naquela região? Aí a gente vai mais a 
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fundo pra poder debater. Mas não existe! 
Esse negócio de ser tão livre aí fica cada 
um ...vira feira? 
Entrevistador: Lembra que eu te perguntei 
do padrão das operações? Você acha que o 
padrão dos preços seria melhor ou pior pra 
você?  
Respondente: Aí que pega, né? Recebo 
feedback de outras lojas, que nem da 
Oscar Freire...dos clientes. Aqui recebo 
muitos clientes da Oscar Freire. Tem uns 
que falam “hoje vim aqui porque não 
gostei do atendimento de lá”. Aí eu falo 
“por que não posso ter o mesmo preço de 
expresso da Oscar Freire?” É, mas eu não 
tenho. 
Entrevistador: Preço de custo, né? 
Respondente: É...preço de custo. Ao 
mesmo tempo, porque não posso vender 
ao mesmo preço que eles vendem? 
Entrevistador: Todas as unidades recebem 
as cápsulas ao mesmo preço ou tem um a 
diferençazinha? 
Respondente: Não todo mundo compra 
pelo mesmo valor, mas cada unidade 
determina por quanto vende. 
Entrevistador: Não tem, por exemplo, 
nenhum teto, nenhum piso? Na margem de 
preço? 
Respondente: Teve uma vez lá que um 
disse: “Eu to vendendo a não sei quanto. 
Aí acho que o Marco comentou: “Mas aí 
você não vai vender igual”. Eu vendi 10 
kg de café aqui, porque o cliente foi na 
Oscar e era mais caro. Ele veio e comprou 
aqui de mim café em grão. Olha como 
funciona: se eu vendo o pacote, eu 
também tenho que comprar deles. Só que 
eu acabo vendendo pelo meu teto da 
minha região, do expresso. Não vou botar 
uma coisa cara aqui, senão não vendo. 
Comprei pelo valor que é mais barato, que 
a franqueadora me vende, comercial, 
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porém meu preço de venda final é mais 
barato que o da Oscar.  Então ele foi lá, 
depois ele viu e falou: “vou comprar 
aqui”. Aí ele comprou aqui...economizou 
R$70, R$80,00  mais barato. Pra mim é 
bom, só que pra eles é ruim. Então o que 
eles estão fazendo? Será que não chegou a 
hora de estabelecer um padrão? Quais são 
os produtos âncora? Cápsula, bibibi, 
bibibi, isso não definido ainda...preço de 
venda, porque sempre ficam falando de 
aluguel...Não faz sentido, eu acho. 
Entrevistador: É que é a variação de preço. 
Se é um lugar mais caro é porque tem um 
espaço maior; se tem um espaço maior, 
tem mais clientes; se tem mais clientes, o 
custo fixo vai lá pra baixo. 
Entrevistador: mas às vezes eu acho que 
também depende do perfil do lugar; tem 
lugar em que o cliente tem propensão a 
gastar mais. 
Respondente: Isso....O ticket médio do 
Itaim, eu não imagino quanto seja, mas o 
perfil do Itaim e da Oscar, se ele vai pagar 
R$80,00 um quilo do café, pra ele não tem 
problema. Agora vende um quilo de café a 
R$80,00 aqui pra você ver.   
Entrevistador: Mas aqui não tem um perfil 
parecido com o deles? Moema? 
Respondente: Por incrível que pareça acho 
que é o falso rico. Eu tenho dificuldades 
em alteração de preço. Eu vou fazer agora 
uma alteração e já estou rezando. Vamos 
ver o que vai acontecer. É um cabo de 
guerra complicadinho. Coisa que na Vila 
Madalena não tem; é uma galera mais 
cool, mais tranquila. 
Entrevistador: Quando você decide que 
está na hora de aumentar preço? 
Respondente: Justamente monitorando o 
custo, né? Olhando...olho o mercado...é 
tudo muito olhômetro...Não existe 
um...”Nossa! Estou comprando a tantos 
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dias, estou comprando a tanto...” Não! 
Realmente não existe! Eu to comprando 
algo: “Nossa! Você reparou que a Coca a 
gente está comprando a tanto? Será que  
não chegou 
na hora?” Aí, a partir disso, visito o 
mercado. Existe um processo que eu faço 
mas é um processo amador. 
Entrevistador: Tem um start, um 
disparador automático? 
Respondente: Não tem uma coisa 
automática...tipo, vamos sentar para 
analisar preço. Deveria ter isso mas não 
acontece. 
Entrevistador: Não tem uma margem de 
quanto você vai colocar em cima das 
coisas? 
Respondente: Olha...é uma coisa muito 
feia que eu faço porque isso não é páreo, 
mas eu determino muito o preço de 
cardápio com a concorrência. Eu não 
tenho conhecimento sobre isso aqui, eu 
vou falar a verdade...Eu olho muito o 
parâmetro... 
Entrevistador: O único problema (aí nós 
vamos ver isso em detalhes quando 
entrarmos no cálculo do preço unitário) é 
se seu preço cobre seu custo. É isso que a 
gente tem que ver. 
Respondente: Que eu acho que é o grande 
problema durante esses anos todos em que 
eu estive em Moema...Eu sempre pagava 
as contas 

26. Métricas de 
desempenho 
são levadas em 
consideração 
para justificar a 
inclusão ou 
exclusão de um 
produto do 
mix? Quais são 
essas métricas? 

Entrevistador: legal, você 
conseguiu responder 3 
perguntas ao mesmo 
tempo (risos), as 
perguntas 24, 25 e 26 
foram respondidas ao 
mesmo tempo, legal! Se 
você puder depois me 
arrumar um desses em 
branco, pra sabermos 

  Entrevistador:  Métricas de desempenho 
são levadas em consideração para 
justificar a inclusão ou exclusão de um 
produto do mix? Quais são essas métricas? 
Respondente: Sim, sim, por vendas. O 
relatório informa a quantidade de quanto 
vendeu e aí a gente vê, se não está 
compensando, a gente tira. Tem um 
sistema novo que é o Power B.I. que está 
sendo desenvolvido para o Santo Grão e aí 

Sim, sim, por vendas. 
 
Tem um sistema novo que 
é o Power B.I. que está 
sendo desenvolvido para o 
Santo Grão e aí onde a 
gente tem as informações: 
se vendeu menos a gente 
tira. 

Métricas são 
levadas em conta 
para excluir um 
item do mix 
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quais as métricas e tal. 
Respondente: claro, o que 
vocês vão acha mais legal 
é esse último aqui que é o 
“amor da equipe”... 
Entrevistador: legal, seria 
o quanto o cliente se sente 
amado pela equipe? 
Respondente: se ele sente 
que a minha equipe tem 
amor, não 
necessariamente ele ser 
amado... então o que 
descobrimos foi que o 
amor da equipe é 
totalmente ligado ao meu 
ambiente. 
Entrevistador: vocês 
perceberam essa 
correlação? 
Respondente: sim, pois 
tem uma correlação com 
atendimento que tem uma 
correlação com preço está 
tudo ligado ali, sabe?  
Entrevistador: se o seu 
preço é interessante mais 
o atendimento é aceitável, 
isso te leva a uma 
percepção de amor? 
Respondente: ao 
contrario... se eu tenho 
uma percepção de amor 
alta, a minha percepção de 
preço é boa. 
Entrevistador: é verdade?  
Respondente: verdade! 
Entrevistador: caramba 
isso é fantástico... 
Respondente: porque o 
que eu vejo é que no 
Santo Grão eu não vendo 
o prato, não vendo café.. 

onde a gente tem as informações: se 
vendeu menos a gente tira. Não estou 
conseguindo usar o Power B.I.; estou com 
a última versão do Colibri, que é a mais 
nova. As outras casas não estão com essa 
versão. Eu to com a versão mais nova, 
porque eu fui o último a atualizar o 
sistema e aí o Power B. I. não está 
conseguindo fazer a leitura do meu 
sistema. 
Entrevistador: Aí é a Central que te 
informa sobre performance? 
Respondente: Não. A única coisa que me 
informam é o quanto de vendas do Colibri, 
que é o sistema financeiro de operação de 
caixa, porque ele também tem esse 
controle   
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Entrevistador: vocês 
vendem amor! E eles 
valorizam isso, então tem 
um valor pra isso.... 
Respondente: quando eu e 
o Marco decidimos 
colocar isso de amor, todo 
mundo disse que a gente 
tava louco, isso a 3 anos 
atrás e hoje isso é uma das 
métricas mais importantes 
pra gente. Isso é muito 
interessante né? Essa 
correlação com o preço, 
tipo a qualidade da 
comida não está tão 
ligada... 
Entrevistador: mas o 
serviço sim, isso é bem 
importante pra gente 
porque quando gerencia 
mix de produtos, o serviço 
faz parte do valor 
Entrevistador: é a 
proposta de valor né... 
Respondente: isso 
mesmo!  

27. O ciclo de 
vida do produto 
é levado em 
conta na 
decisão de 
incluí-lo ou 
excluí-lo do 
mix? 

Entrevistador: ciclo de 
vida do produto, ele é 
levado em conta na 
decisão de incluir ou 
excluir? Por exemplo um 
produto que está num 
ciclo de moda ou mesmo 
um produto que está em 
declínio, sem aceitação 
pelo público... 
Respondente: Mesa a 
mesa eu vou olhando o 
desempenho daquele 
produto. Se eu começo a 
ver que aquele produto 
cai, eu vou tentar 

  Entrevistador:  O ciclo de vida do produto 
é levado em conta na decisão de incluí-lo 
ou excluí-lo do mix? 
Respondente: Levamos, levamos. A gente 
olha relatórios de vendas...A gente demora 
muito pra mudar o cardápio. Nós não 
olhamos assim: “se vendeu 3, tira do 
cardápio. Não! Por que? Como está sendo 
feito? Tá sendo feito da maneira correta? 
Será que temos que comprar uma prensa 
pra ficar mais fresco? Temos alguns starts, 
uma análise” 
Entrevistador: Não é tão rápido assim, né? 
“Não vende produto vamos tirar!”. 
Respondente: Não. Tem que ver os 
processos, o quanto ele atrapalha na 

Levamos, levamos. A 
gente olha relatórios de 
vendas...A gente demora 
muito pra mudar o 
cardápio. 

O CVP é levado 
em conta para 
definir a inclusão 
ou exclusão de 
um item do mix 
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entender.. por exemplo, é 
um suco que vai usar um 
produto especifico da 
época e em outra época 
não é a mesma coisa... as 
vezes pode não ser algum 
problema, só não 
aceitação do mesmo então 
tem que acompanhar mês 
a mês pra ver se o produto 
vale a pena. Se é um 
produto que eu acredito 
que vale a pena, eu vo 
tentar mudar alguma coisa 
ou dar uma repaginada... 
isso eu sempre vou 
acompanhando com as 
vendas. 

operação a se fazer. Tudo tem uma lógica.  
 

28. A 
regionalidade 
influencia a 
definição do 
mix de 
produtos? 

Entrevistador: a 
regionalidade, influencia a 
definição de mix de 
produtos? Você estar 
localizada aqui, 
obrigatoriamente vai te 
influenciar a ter um mix 
diferente de outra 
unidade? 
Respondente: Sim, por 
isso cada unidade tem seu 
preço e um cardápio 
diferente. Existem 
produtos que são os carros 
chefes, então em todas a 
unidades nós temos como 
o café ou o bolo Santo 
Grão pois são realmente 
os carros chefes. Tem 
outros que são os que a 
gente chama de 
“assinatura”, então ta num 
pool já aprovado pela 
franqueadora e se eu 
decidir ter ele, será 

 Entrevistador: Outra 
coisa, regionalidade. 
A cidade é muito 
grande, tem coisas 
que são consumidas 
em uma parte da 
cidade e que não são 
consumidas em outra. 
Isso é pensado? 
Respondente: Eu não 
sei se porque todas as 
unidades do Santo 
Grão acabam que 
estão muito né, 
assim... com exceção 
da de Curitiba, meio 
que próximas né 
assim, não é um raio 
muito distante, então 
o perfil das pessoas 
que consomem 
acabam sendo 
parecidos em todas as 
unidades, então não 
sei se, talvez tenha 

Entrevistador:  A regionalidade influencia 
a definição do mix de produtos? Você tem 
essa percepção? 
Respondente: Essa percepção é 
diariamente, por isso eu faço um milagre 
aqui. Esse ponto de Moema é muito ruim. 
Não circulam pessoas a pé. Aqui o que 
mais movimenta é almoço (horário). Então 
se eu tivesse uma cozinha que servisse 
pratos de almoço rápido, executivo ou 
qualquer coisa, acho que seria uma grande 
solução para os meus problemas. Não 
tenho cozinha; são muitas pessoas de 
empresas que circulam, que almoçam por 
quilo (nas redondezas).  
Entrevistador: É impossível colocar uma 
cozinha aqui? 
Respondente: Putz...Já tentei. Aí eles 
almoçam em outros lugares e vem todos 
tomarem café aqui. É bacana, mas você 
sempre quer mais. 
Entrevistador: Você tem alguma parceria 
com esses restaurantes, pra todos virem 
pra cá? 
Respondente: Não...É pelo atendimento e 

Sim, por isso cada unidade 
tem seu preço e um 
cardápio diferente. 
 
... não é um raio muito 
distante, então o perfil das 
pessoas que consomem 
acabam sendo parecidos 
em todas as unidades, 
então não sei se, talvez 
tenha mais diferença em 
relação ao tamanho da 
unidade do que 
propriamente assim do 
perfil das pessoas... 

Inclusão ou 
exclusão de um 
item do mix são 
influenciadas pela 
característica do 
público da região  
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necessário seguir um 
padrão de qualidade, 
apresentação, ingrediente, 
que é a ficha técnica que 
nós falamos. Tem terceiro 
tipo de produto que é o 
produto que nós 
chamamos de “boutique” 
vamos supor que eu 
queira fazer um ceviche 
diferente da franqueadora, 
um “ceviche verão” então 
eu posso fazer, vou fazer 
a minha receita aqui e 
colocar no cardápio, pode 
ser que alguém venha 
aqui e diga que esse não é 
o padrão la.. 
Entrevistador: mas eles 
não fazem antes de você 
colocar no cardápio? 
Respondente: não, você 
fazer depois que eu 
coloquei. Porque antes o 
produto boutique tinha 
que passar pela 
franqueadora e nunca 
acontecia, então agora 
pode, mas corre o risco do 
não como também corre o 
risco dele adorar e passar 
para as outras unidades. 
Entrevistador: e quem faz 
isso? 
Respondente: o Marco, a 
Renata... 
Entrevistador: e 
provavelmente eles se 
baseiam no desempenho 
daquele produto né, de 
repente etá vendendo 
bem... 
Respondente: tem a ver o 

mais diferença em 
relação ao tamanho 
da unidade do que 
propriamente assim 
do perfil das pessoas, 
porque, até mesmo o 
consumidor que vem 
aqui vai no da Oscar 
Freira, no da Vila 
Madalena... ele 
circula né... são 
caminhos pra ele que, 
acho que fazem parte 
da rotina.  
 

ambiente mesmo. Até porque meu café 
não é dos mais baratos. Tem cafés mais 
baratos pela região. 
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quanto tem a ver com a 
marca também, por 
exemplo vender uma 
esfiha de carne aqui não 
vai fazer sentido, mas é 
uma coisa mais de feeling 
sabe? 
Entrevistador: você fala 
muito com o cliente? 
Respondente: falo sim, 
vira e mexe eu coloco 
uniforme e fico ali ou no 
fim de semana eu gosto de 
vir atender cliente, gosto 
muito, muito... os mais 
insights que já tive foi 
conversando com os 
clientes, com a minha 
equipe então, eu faço 
bastante... você tinha me 
perguntado... 
E: da regionalidade? 
Respondente: isso, então 
cada unidade do Santo 
Grão vai ter o seu 
cardápio, tenho os 
produtos que são os carros 
chefes como também 
tenho outros produtos que 
posso “brincar” que posso 
inventar. Vou te dar um 
exemplo, quando coloco 
sopa no cardápio nunca da 
certo, mesmo no frio. Eu 
sempre quis colocar, mas 
não certo e la no Itaim no 
frio vende sopa igual 
agua, e aí? O que 
acontece? Então la faz 
sentido, aqui não tenho 
por que não vendo, então 
isso do público também 
tem a ver. A unidade de 
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Curitiba, a gente só tem 1 
ou 2 opções de bolo 
normalmente, lá eles 
tomam muito chá e 
comem muito bolo, então 
la tem muitas opções de 
bolo que não temos aqui, 
e isso influencia também. 
No Santo Grão da Vila 
Madalena, os clientes 
costumam ir la depois do 
almoço e eles tomam 
muito café e comem 
muito doce, então também 
tem muitas opções de 
doce que aqui não tenho 
tanta porque aqui as 
pessoas vêm mais almoçar 
do que tomar café. 
Entrevistador: são perfis 
de públicos diferentes... 
Respondente: é... 
Entrevistador:  Você falou 
uma coisa da sua sopa e 
eu fiquei aqui pensando 
...“A aqui não vende 
sopa”, porque você já 
deve ter feito várias 
tentativas ... 
Respondente: Mas o 
inverno que vem eu vou 
tentar de novo... 
Entrevistador: Mas aí eu 
fico pensando assim, será 
que não é problema de 
comunicação, ou por um 
outro problema qualquer? 
Respondente: Sim, eu 
acho assim ó... 
Entrevistador:  Porque de 
repente você mata uma 
boa ideia. 
Respondente: Então, eu 
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acho assim olha, quando a 
minha equipe não gosta 
de algum produto, ele não 
vende, 100% das vezes.  
Tem um sanduiche que a 
gente colocou no cardápio 
há alguns meses, eu 
coloquei em abril acho, 
chama “o sírio”, é um 
sanduiche de (falafa?), é 
delicioso, quatro mini 
“sanduichinhos” de 
(falafa?), incrível, bem 
“crocantinho” dentro, tal, 
não sei o que ... O 
primeiro mês vendeu um 
monte, só que a minha 
equipe da cozinha odeia 
fazer esse sanduiche ... 
Entrevistador: Nossa...  
Respondente: Porque ... 
porque é um trabalho, 
realmente eu estava 
questionando agora, é um 
sanduiche, que não cabe 
na minha cozinha, por 
vários motivos, na 
produção dele, ele não 
cabe ali...Então minha 
equipe detesta fazer ele. 
Entrevistador: Ele 
atrapalha... 
Respondente: Ele 
atrapalha, tá? Ó as vendas 
dele cai cai cai, cada vez, 
esse mês eu tirei, porque 
não estava vendendo, 
entendeu? 
Entrevistador: Ninguém 
oferece ... 
Respondente: Ninguém 
oferece, o pessoal do 
salão nem quer vender, 
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porque quando chega na 
cozinha uma comanda de 
sírio o pessoal da cozinha 
fala: “Não acredito.” 
Entrevistador:  A equipe 
mata o produto 
Respondente: Mata o 
produto. Quando a minha 
equipe não compra, não 
vende o produto. Então eu 
acho que a sopa pode ter 
muito a ver com isso, as 
vezes as tentativas que eu 
fiz assim foi uma sopa 
que não ia rolar, mas por 
exemplo, a minha equipe 
do salão, passou esse 
inverno, eles já vieram: A, 
põe uma sopa!, eles 
querem. Então, inverno 
que vem eu vou fazer, 
alguma opção, vamos ver 
ai e tal, pra fazer eles 
venderem, sabe? Agora, 
quando eles gostam sai 
igual água também.  

29. Em que 
medida é 
levada em 
conta a sinergia 
da inclusão de 
um produto 
para a venda de 
outros que 
sejam 
lucrativos? E o 
impacto da 
exclusão? 

Entrevistador: Legal, 
Respondente, em que 
medida é levada em conta 
a sinergia pra você incluir 
um produto, sinergia com 
outros produtos que 
vendem? Do tipo, eu vou 
vender sopa, porque sopa 
vai puxar a venda de 
seila...  
Respondente: Eu 
considero, eu considero 
sim. É.… eu estou 
querendo fazer um 
cardápio melhor, um 
cardápio diferente de 
“happy hour” aqui e com 

  Entrevistador: Em que medida é levada em 
conta a sinergia da inclusão de um produto 
para a venda de outros que sejam 
lucrativos? E o impacto da exclusão? 
Respondente: Não existe essa análise. 
Tudo é colocado e depois a gente vê o 
resultado muito depois. Eu levantei uma 
lebre esses dias na reunião, ninguém meio 
que falou nada e eu fiz um 
questionamento: algumas cafeterias 
gourmets estão servindo agora cafés tipo 
microlotes de fazendas menores, 
artesanais. Eles estão com uma moda de 
darem água. Existe uma torneira e a água é 
de graça. Aí eu fiquei pensando...eu entrei 
nessas cafeterias e pensei: “O quanto isso 
pode impactar de eu parar de vender água 

Eu considero, eu considero 
sim. 
 
Não existe essa análise. 
Tudo é colocado e depois a 
gente vê o resultado muito 
depois. 
 
Eu retiro, toda ver que eu 
ponho eu tiro, eu não vou 
acumulando item no 
cardápio, até porque minha 
operação não comporta, 
né?... Na hora de retirar eu 
vejo o desempenho mais 
isolado... 

Sem padrão de 
conduta para 
considerar a 
sinergia entre 
itens como fator 
de inclusão ou 
exclusão de 
produtos 
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entradas diferentes, então 
eu vou colocar umas 
coisas, umas coisinhas pra 
dividir em um horário que 
vai vender só a tarde a 
noite e tal, eu já estou 
pensando quais são os 
drinks que vão 
acompanhar aquilo, a tem 
que ter umas cervejas 
mais artesanais, porque 
vai ter hambúrguer, vai ter 
carne de porco, que tenha 
a ver, então, penso 
bastante assim...  
Entrevistador:  legal. 
Bom... e naturalmente, na 
exclusão também, se você 
tiver que tirar um item, a 
retirada desse item pode 
prejudicar um outro 
produto que venda 
bastante, ou isso é uma 
coisa mais rara de 
acontecer? Eu não sei, 
vocês retiram itens do 
cardápio? 
Respondente: Eu retiro, 
toda ver que eu ponho eu 
tiro, eu não vou 
acumulando item no 
cardápio, até porque 
minha operação não 
comporta né? 
Entrevistador:  E para 
retirar ... A retirada pode 
prejudicar uma venda de 
um outro? 
Respondente: Não, 
engraçado, sabia ... Ó 
pessoalmente, eu 
Respondente, acho 
engraçado isso, na hora de 

e quanto acrescentaria na venda de 
expresso? Como eu faria esse estudo. Eu 
não sei fazer o quanto isso poderia me 
impactar.” E essas cafeterias funcionam 
dessa maneira. Elas não têm compra de 
água, não armazenam, a água é de graça. 
“O quanto elas vendem de café?” Eu 
fiquei muito cismado com isso. 
Entrevistador: Será que quem gosta de 
beber água Prata vai beber água da 
torneira? Não vai! 
Respondente: Aí a gente precisa fazer uma 
pesquisa. 
Entrevistador: o cara que quer um café não 
vai num lugar só porque tem água de 
graça. 
Respondente: Ele pode tomar dois 
expressos também, ao invés de tomar uma 
água e um expresso, porque o ticket médio 
dele ali de cartão dá R$15,00 ou R$16,00. 
“Posso gastar mais que isso. Ah...vou 
tomar dois expressos então...ou então vou 
tomar três”. Aí vai lá, enche o copo de 
água...Em alguns lugares tem um balde 
com gelo, água, aí tem um cano, uma 
plaquinha e funciona super bem. A água é 
boa (eu provei!). São métodos de coisas de 
fora do país (a não cobrança da água) que 
estão trazendo pra cá....e aí as pessoas 
estão fazendo teste. Na Vila Madalena, 
não só nas cafeterias....você já foi naquela 
sorveteria chamada Frida e Mina? É 
fantástico o sorvete dos caras e tem um 
balde ...O negócio dele é sorvete e ele não 
vê a necessidade de água. Porque você 
toma água depois do sorvete. E a fila 
´quilométrica do lugar. 
Entrevistador: Você tem noção da margem 
da água e do café? 
Entrevistador: Ia perguntar isso. Qual 
margem é maior: do café ou da água? 
Respondente: Expresso. O expresso faz 
muita concorrência com outros tipos de 
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colocar, eu sempre penso 
bem, 
Entrevistador: é na hora 
de retirar eu acho mais na 
natural 
Respondente: Na hora de 
retirar eu vejo o 
desempenho mais 
isolado... A não ser um 
grupo de itens, tipo... 
bebidas com iogurte, não 
tão vendendo tanto, esse 
grupo de bebidas eu acabo 
tirando, por exemplo. 
Então a sinergia é nesse 
sentido, quando eles são 
afins, mas não o que um 
vai trazer com o outro.  

café. Então vai no late, no expresso duplo. 
Mas a margem de custo é menos de 
R$1,00. Hoje a água, eu estou variando 
porque ela é retornável acho que eu to 
pagando R$1 e pouquinho. Vou começar a 
vender semana que vem a R$6,00. O 
expresso vai pra R$6,50. Outros fatores 
precisam ser levados em conta porque eu 
tenho um aluguel que é como se fosse uma 
mãe. Eu pago 8% sobre o faturamento e 
nisso está inclusa a água. Se eu passar a 
usar mais água o quanto isso vai impactar 
em querer aumentar o aluguel? 

30. Qual o peso 
de considerar o 
mix da 
concorrência 
direta na 
decisão de 
incluir ou 
excluir um 
produto no seu 
mix? 

Entrevistador: Você 
analisa o mix da 
concorrência pra incluir 
ou excluir? 
Respondente: Sim. Sim. 
Entrevistador: É você 
falou que você sai 
bastante né?!  
Respondente: Saio, e a 
cada três meses a gente 
recebe essa pesquisa do 
marketing, que é uma 
pesquisa de preço, mas ela 
vem com os inputs da 
concorrência também. 
Então, eu olho sim.  
 

 Entrevistador: Então 
também se leva em 
consideração os 
concorrentes? 
Respondente: 
Também. Mas é 
muito feeling isso, 
sabe? Que a gente 
acha o quanto vale.  
Entrevistador: E esse 
feeling de vez em 
quando não dá um 
desastre? 
Respondente: Então, 
é porque quando dá... 
às vezes desastre total 
não, porque tem o mix 
do cardápio que às 
vezes um acaba 
valendo pelo outro 
né.... mas a gente 
percebe quando tem 
alguma coisa meio 
fora e conserta né.  
Entrevistador: Então 

Entrevistador: Qual o peso de considerar o 
mix da concorrência direta na decisão de 
incluir ou excluir um produto no seu mix? 
Respondente: Sim, considero. Aqui em 
Moema não tenho um concorrente direto. 
É longe ...Tem padaria mas que não faz 
muito o perfil de cafés. Na Vila Madalena 
é mais constante...a concorrência lá é mais 
perigosa. 
Entrevistador: Que tipo de produto você 
teve que incluir no mix que eles tinham e 
você não tinha? 
Respondente: Na Vila Madalena eu era 
muito conhecido por causa das minhas 
sobremesas, dos meus doces. Aí eu vi que 
tive que abrir mais um pouco o leque na 
carta de cafés...Métodos de extração 
diferentes....aeropress...Isso tudo os 
concorrentes tinham...Cold Brew Nitro, 
com nitrogênio....estão fazendo várias 
coisas. Aí eu fui visitar casas de chá...que 
estão servindo chás naturais batidos com 
frutas...aí também acrescentei no leque do 
cardápio. Então é o mix de tudo que tem 
na região. Eu resolvi dar um upgrade no 

Saio (bastante pro campo), 
e a cada três meses a gente 
recebe essa pesquisa do 
marketing, que é uma 
pesquisa de preço, mas ela 
vem com os inputs da 
concorrência também. 
 
Mas é muito feeling isso... 
 
Sim, considero. Aqui em 
Moema não tenho um 
concorrente direto. É longe 
...Tem padaria mas que não 
faz muito o perfil de cafés. 
Na Vila Madalena é mais 
constante...a concorrência 
lá é mais perigosa. 
 
... eu vi que tive que abrir 
mais um pouco o leque na 
carta de cafés...Métodos de 
extração 
diferentes....aeropress...Isso 
tudo os concorrentes 

Concorrência é 
um parâmetro 
para se incluir ou 
excluir itens do 
mix 
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de vez em quando 
você está financiando 
um prato 
Respondente: Sim, 
acontece, exatamente.  
Entrevistador: 
Pagando para vender 
 
o.... pagando para 
vender.  
Respondente: É.. às 
vezes a gente sabe até 
que está fazendo 
isso.. às vezes tem 
prato que a gente sabe 
que ele é um prato 
financiado.. mas que 
vale a pena. Um prato 
que enfeita o cardápio 
que ele é um prato 
que ...  
Entrevistador: De 
repente você cria uma 
cultura..  
Respondente: É, ele é 
um prato que.... tem 
um conceito bacana, 
que é legal ter. Mas a 
gente sabe que ele as 
vezes não se paga. 
Entrevistador: Vamos 
dizer que no raio de 
um quilometro quem 
é teu concorrente? 
Um restaurante ou um 
café?  
Respondente: No raio 
de um quilometro? 
Entrevistador: É 
Respondente: 
Restaurante.  
Entrevistador: E 
vocês, vocês são o 

cardápio.   
Entrevistador: Estão vendendo esses 
produtos novos? 
Respondente: Tá, cara. Agora tem uma lei 
nova...tem barmate, um chá gaseificado. 
Engarrafado...Tá vendendo muito...Vi na 
concorrência e coloquei no meu cardápio. 
Entrevistador: E foi você que teve que 
correr atrás do fornecedor? 
Respondente: Isso, eu que tive. Peguei o 
whatsapp na garrafa, bati foto e liguei. 
Quando liguei, descobri que a Renata 
Cardoso já estava vendendo na loja dela. 
Aí eu fui e fiz...vou experimentar também. 
Aí na Oscar Freire, por eu ter dado 
feedback de que estava vendendo, acho 
que eles vão começar a vender também. 
Estamos trabalhando com uma linha nova 
que se chama Kombucha...bebida com 
bactérias que fazem o bem...já tenho na 
vitrine...já estamos começando a vender. 
Então, são muitas coisas da concorrência. 
E o que é engraçado é que eu ando 
analisando as compras de mercado que 
eles (funcionários) me mandam pra 
comprar coca...já estão diminuindo (tem 
estoque). Nunca foi assim! 
 

tinham...Cold Brew Nitro, 
com nitrogênio....estão 
fazendo várias coisas. 
 
às vezes tem prato que a 
gente sabe que ele é um 
prato financiado.. mas que 
vale a pena. Um prato que 
enfeita o cardápio que ele é 
um prato que ...  
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que? 
Respondente: Eu aqui 
sou um restaurante 
café. Primeiro um 
restaurante porque é o 
que mais sai, é 
comida ne. Eu gosto 
de falar café, é mais 
charmoso falar café. 
É mais legal, mais 
bacana né.. porque 
até, se você tem uma 
boa comida num café 
é melhor do que você 
ter um bom café num 
mal restaurante né. 
Entrevistador:Sem 
dúvida nenhuma 
(risos) 

31. Em que 
medida a 
confiabilidade 
ou o bom 
relacionamento 
com o 
fornecedor é 
levado em 
conta quando se 
decide incluir 
ou retirar um 
produto do 
mix? 

Entrevistador: Você vai 
incluir um item no seu 
mix, pesa a confiabilidade, 
um bom relacionamento 
com o fornecedor? 
Respondente: Pesa ... 
Entrevistador: Eu digo, eu 
vou excluir um item, se eu 
excluir, tem esse 
fornecedor que vai ficar 
de bico comigo, de 
repente ele fornece outras 
coisas que também são 
importantes. 
Respondente: Para excluir 
não, não to nem aí.  
Entrevistador: Para 
excluir não? 
Respondente: Não. Para 
colocar o que pesa pra 
mim, é: “Esse fornecedor 
vai me entregar mesmo? ”  
Entrevistador:  
Confiabilidade. 

  Entrevistador: Em que medida a 
confiabilidade ou o bom relacionamento 
com o fornecedor é levado em conta 
quando se decide incluir ou retirar um 
produto do mix? 
Respondente: Não é levado em conta. 
Entrevistador: Já pagaram mais caro pra 
um fornecedor seu legal? 
Respondente: Não....O [*funcionário],  é 
que fala: “É você que determina...ele tá 
aqui pra te entregar....se ele não te entregar 
o que você quer, você não pode se render 
às condições dele...tem outros vários. Aí a 
gente meio que acabou adotando essa 
maneira. 
 

Pesa ...(para incluir)... Para 
excluir não, não to nem aí.  
 
Não é levado em conta. 
 

Confiabilidade do 
fornecedor é 
parâmetro usado 
para selecioná-lo. 
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Respondente: 
Confiabilidade, tipo 
assim: eu não quero 
colocar uma coisa no meu 
cardápio que uma semana 
vai ter, uma semana não 
vai ter. Se começa a 
acontecer isso eu já tiro, 
ou eu acho outro 
fornecedor, se eu não 
acho outro fornecedor eu 
já tiro do meu cardápio, 
eu não fico refém de nada 
assim. Tanto que eu não 
gosto muito de colocar 
coisas que eu só tenho um 
fornecedor. 
Entrevistador: Ficar 
dependendo... 
Respondente: é, eu não 
gosto muito, as vezes 
acontece, mas quando é 
um fornecedor que eu 
confio, vou te dar um 
exemplo: “Uma cerveja 
artesanal que eu coloquei, 
chama praia. É uma 
cerveja nova, do Rio, eles 
estão vindo pra São Paulo 
agora, pediram para 
representar. A primeira 
coisa que eu falei para ele, 
você vai me entregar? 
Porque assim, se você for 
me falar que uma semana 
tem, outra semana não 
tem, eu coloco cerveja 
artesanal no meu 
cardápio, porque se você 
não me entregar eu vou 
colocar outra, sou sincera 
assim. Daí ele falou, não, 
nossa produção é aqui, 
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nosso estoque é aqui perto 
assim...”  
Eu vi que eles estavam 
entregando no Itaim, já há 
um mês, estava certinho, 
aí falei: “bom vou 
colocar. ”  Se eu não sinto 
confiança de que não vai 
chegar, ou se eu vejo que 
o fornecedor começa a 
falhar, tchau. já tiro... 
agora então, para colocar, 
eu preciso dessa 
confiabilidade e para tirar 
eu não tenho o rabo preso 
com nenhum fornecedor. 
Se eu quero tirar ... por 
isso que eu não gosto de 
ter contrato também de 
fornecedor... quero tirar, 
tchau. 
Entrevistador:  Tá bom. 
Respondente: Não fico me 
comprometendo não.  

32. Qual o peso 
do apoio de 
comunicação a 
ser dado na 
decisão de se 
incluir um novo 
produto no 
mix? 

Entrevistador: Tá, e 
quando você coloca esses 
produtos, como é a 
comunicação, como você 
divulga esse produto, 
como que fica essa 
comunicação? 
Respondente: Depende do 
que é.. Então se é um 
produto, vamos supor.. Se 
é um prato novo, se é um 
drink novo, alguma coisa 
mais ... (como eu posso 
chamar)..do dia a dia 
assim, o que eu faço, eu 
comunico pra minha 
equipe e eles são os porta 
vozes de passar isso pra 
frente. Então eu faço o 

Entrevistador: se o prato 
é um sucesso, você tem 
a preocupação de levar 
isso para as outras 
unidades?  
Respondente: é, 
geralmente eu falo. Eu 
acho que isso a gente faz 
bastante.  
 

Entrevistador: E 
como ocorre essa 
comunicação para as 
outras unidades? 
Respondente: Olha... 
praticamente não tem. 
Eu também não sei o 
que acontecem nas 
outras unidades e eles 
também não sabem o 
que acontece aqui. A 
gente tem uma 
reunião mensal, mas a 
gente fala mais de 
assuntos estratégicos, 
não do que, às vezes 
sai um ou outro prato, 
algum teste ou 
alguma outra coisa 

Entrevistador: Qual o peso do apoio de 
comunicação a ser dado na decisão de se 
incluir um novo produto no mix? 
Respondente: Eles fazem comunicação, 
mas é do jeito deles...É muito ruim a 
implementação, não alavanca. Eu acredito 
que talvez esteja aí tantos pratos que eles 
colocam e não alavancam venda porque 
não existe um treinamento pra 
implementação daquilo.  Eles estão 
fazendo agora apresentação de prato toda 
semana, mas acho que esquecem de como 
vai ser implantado. 
Entrevistador: Você diz...junto ao público? 
Um dia vai chegar lá e fala 
“Olha...Lançamento de tal prato!” 
Respondente: É...Precisa ter uma ação!! 
Veio a chefe, apresentou o prato para os 
chefs de cozinha e para os que vendem, 

Se é um prato novo, se é 
um drink novo, alguma 
coisa mais ... (como eu 
posso chamar).. do dia a 
dia assim, o que eu faço, eu 
comunico pra minha 
equipe e eles são os porta 
vozes de passar isso pra 
frente. 
 
Se eu coloco um prato no 
cardápio eu não vou fazer 
um “folder” para colocar 
na mesa. 
Agora se é um produto tipo 
mais, uma inovação... ai eu 
faço! 
  
As vezes eu faço. Lousa é 

O apoio de 
comunicação não 
é parâmetro para 
a decisão de 
inclusão de um 
novo item no mix 
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treinamento com a equipe 
da cozinha, eu faço 
treinamento com a equipe 
do salão, eles degustam, 
eu ensino, eu dou 
argumento de vendas pra 
eles também, acho que 
por eu vir do marketing, 
eu tenho um pouco disso. 
Como você vai vender 
esse prato? Olha, é macio, 
é não sei o que, é não sei 
o que lá... ai eles 
experimentam... “Nossa é 
verdade mesmo”  tal,  e ai 
a comunicação fica na 
boca do garçom. Eles são 
os maiores, né? 
Entrevistador: Eles são os 
maiores vendedores.  
Respondente: 
Vendedores. Se eu coloco 
um prato no cardápio eu 
não vou fazer um “folder” 
para colocar na mesa  
Entrevistador: Não vai? 
Respondente: Isso eu não 
faço.  
Entrevistador: Tá. 
Respondente: Isso não. 
Agora se é um produto 
tipo mais, uma inovação, 
uma coisa “ah eu to 
querendo fazer litros de 
café aqui, que é o café que 
sai igual chopp, super 
moderno nos EUA, na 
Austrália, ta na moda, eu 
vou colocar aqui”.... é 
uma inovação assim, ai eu 
faço! Entendeu... mas eu 
faço porque eu sou do 
marketing e eu peço para 

que é falada, mas...  
Entrevistador: 
Ninguém tem essa 
preocupação de 
informar isso? Não é 
uma preocupação 
gerencial trocar essa 
informação? 
Respondente: Não, 
não. Às vezes surge o 
assunto. Não que não 
se fale, às vezes surge 
um “olha eu tô 
fazendo um prato que 
está vendendo pra 
caramba!”, alguém 
comenta de alguma 
unidade, “olha, eu tô 
fazendo um drink que 
está saindo 
bastante...”, às vezes 
é comentado assim, 
mas não tem uma 
comunicação de que 
aconteça, uma 
informação de que 
pratos que estão 
sendo mais vendidos, 
e tal. Não tem.  
Entrevistador: Nessa 
reunião, o que seriam 
os assuntos mais 
estratégicos? 
Respondente: Ah, de 
filosofia da casa, da 
marca, é assuntos 
assim, é... pautas a 
serem tratadas ao 
longo do mês.. como 
foi o resultado 
financeiro... é... 
alguma mudança de 
filosofia, 

não apresentou. Cadê o cartão especial 
incluído no cardápio, dizendo hoje temos 
não sei o que? Cadê a lousa? Tem um 
preço atrativo? Não! Não existe isso aí! 
Entrevistador: a Renata do Higienópolis 
disse que são três pratos por semana... 
Respondente: Eu não participo...eu até 
disse: Gente, é muita coisa!...São três 
pratos por semana. Traz novidades e 
daquelas três eles escolhem ... cada 
casa...vê o quer colocar ... é como se 
apresentasse um leque de opções e cada 
um escolhesse com o que quer ficar... 
Entrevistador: Você acha o prazo muito 
curto? 
Respondente: Muito curto!! Primeiro, que 
pra você escolher, você precisa saber 
quem são os fornecedores que irão te 
entregar aquele prato. Aquele prato vai 
realmente te trazer um custo-benefício 
bom? Não!! Como igual: vou dar um 
exemplo que pra mim não era viável, 
principalmente na crise em que a gente 
está: o Santo Grão não tem estrutura hoje, 
acho...eles implementaram polvo no 
cardápio pra vender a R$80,00.  
Sinto muito!! 
Entrevistador: Mas pra você, não! 
Respondente: Pra mim não!! Eu já ia dizer 
não logo de cara 
 

que a gente mais faz, que é 
o mais fácil, tem várias 
lousas aqui, eu uso a lousa!  
 
Olha... praticamente não 
tem. Eu também não sei o 
que acontecem nas outras 
unidades e eles também 
não sabem o que acontece 
aqui. 
 
Eles fazem comunicação, 
mas é do jeito deles... É 
muito ruim a 
implementação, não 
alavanca. 
 
Eles estão fazendo agora 
apresentação de prato toda 
semana, mas acho que 
esquecem de como vai ser 
implantado. 
 
Cadê o cartão especial 
incluído no cardápio, 
dizendo hoje temos não sei 
o que? Cadê a lousa? Tem 
um preço atrativo? Não! 
Não existe isso aí! 
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o marketing. 
Entrevistador: Mas e ai 
você faz o que? Um 
cartazete, um... 
Respondente: As vezes eu 
faço. Lousa é que a gente 
mais faz, que é o mais 
fácil, tem várias lousas 
aqui, eu uso a lousa!  
Entrevistador: Display de 
mesa?  
Respondente: e ai as 
vezes quando é uma 
para... normalmente as 
coisas que a gente usa de 
mesa são as coisas que 
estão na rede toda 
entendeu... normalmente, 
não existe um critério 
especifico assim. Eu 
como era do marketing, 
eu fazia esse tipo de 
material para as casas 
quando era uma coisa 
mais da rede. Se me 
pedirem uma coisa muito 
especifica, eu dou umas 
sugestões, a gente tem 
umas lousinhas 
pequenininhas que pode 
usar sabe...  

contratações, plano de 
pessoas, de novos 
sistemas... 
 
 

Custo Unitário 
do Prato 
 
33. Como é 
calculado o 
custo de cada 
prato? 

Entrevistador: e o custo 
unitário do prato? O custo 
do prato e como é 
calculado isso. 
Respondente: a gente tem 
as fichas de custo, em 
restaurante é assim que 
funciona. Quando a gente 
faz um prato novo, a 
gente tem três coisas: uma 
receita de como eu faço, 
tem uma coisa que é ficha 

 Entrevistador:eu 
posso entender então 
que, o custo de cada 
prato é mais ou 
menos intuitivo né? 
Respondente: É.. é 
muito intuitivo. Os 
preços aqui no Santo 
Grão são muito 
intuitivos. 
 

Entrevistador:  Como é calculado o custo 
de cada prato? 
Respondente: Tudo tem uma planilha no 
Dropbox...Ah eu quero servir lascas de 
mignon, que é do perfil do cardápio do 
Santo Grão. Lá a [*funcionário] deixa 
tudo preparado com vídeos, modo de 
preparo e tem a ficha de custo de 
operação. 
Entrevistador: Você olha por custo desse 
prato pra saber se compensa ter? 
Respondente: Sim...Tem que ser olhado: 

A gente tem as fichas de 
custo, em restaurante é 
assim que funciona. 
então... ai no mundo ideal 
eu deveria ter isso para 
todos os meus pratos, hoje 
não tem! 
Eu não tenho o meu CMV 
por prato. Eu tenho o meu 
CMV da cozinha.  
Tudo tem uma planilha no 
Dropbox... 

Cálculo baseado 
nas fichas 
técnicas 



169 
 

técnica que eu chamo que 
é uma ficha com todas as 
especificações de tudo do 
prato, não é só uma 
receita, mas é uma tabela 
com os ingredientes, com 
a quantidade certinha de 
proporções, tem toda a 
descrição do prato, tem 
uma foto para saber como 
eu monto. É uma ficha 
técnica do prato, não é só 
a receita. Aspecto. Cor, 
tudo isso na foto ne e ai 
também tem  a descrição e 
também tem um modo de 
preparo e um modo de 
montagem. Na hora de 
empratar coloque 
primeiro o purê e depois 
em cima não sei o que... 
Não é só uma receita de 
como fazer ta. E ai o 
terceiro item que é uma 
ficha de custo, que tem 
essa mesma ficha técnica 
com o ingrediente e as 
quantidades e ai tem o 
custo daquela proporção e 
o mesmo custo total. 
Entrevistador: quem 
calcula isso? 
Respondente: então... ai 
no mundo ideal eu deveria 
ter isso para todos os 
meus pratos, hoje não 
tem! Duvido que as outras 
unidades tenham também. 
E ai assim, eu com o meu 
chefe novo aqui, a gente 
ta no trabalho de fazer 
isso para tudo. Agora a 
gente ta fazendo umas 

“Isso compensa ter...isso não 
compensa....” Chega até a partir o coração 
porque às vezes você quer servir alguma 
coisa que está na moda, mas não 
compensa. Você fala: Não tenho operação 
pra comprar isso. As casas maiores 
conseguem trabalhar com uma margem só 
pra vender um prato. Eu não consigo...eu 
pelo menos tenho que usar um ingrediente 
pra dois no máximo. Eu trabalho muito 
com esse conjunto. Pra mim é desperdício 
comprar um item pra vender um prato e se 
esse prato não vender é lixo. 
Entrevistador: E a confeitaria? Como você 
calcula? Você também tem uma ficha? 
Respondente: Tenho ficha de controle de 
produção do que eu produzo e tenho ficha 
de controle do que eles retiram pra ir para 
a vitrine. Aí eu sei quem controla. Tem 
ficha técnica e custo, até porque muda - 
geralmente porque eu faço compra no 
atacado. Minha confeiteira é quem atualiza 
os custos na ficha. Porque, como você faz 
compra em atacado, ele faz várias 
promoções. Então às vezes eu compro as 
coisas em promoção. Aí eu digo: “Olha, 
Rose, a ficha técnica do bolo de cenoura 
este mês, a gente vai ganhar mais porque 
eu comprei o cream cheese bem mais 
barato do que o mês passado. Funciona 
assim, dessa maneira.  
 

Tem que ser olhado: “Isso 
compensa ter...isso não 
compensa....” 
Tenho ficha de controle de 
produção (da confeitaria) 
do que eu produzo e tenho 
ficha de controle do que 
eles retiram pra ir para a 
vitrine. 
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mudanças no cardápio e 
eu falei para ele “eu não 
vou colocar mais prato 
que eu não tenha uma 
ficha técnica dele e uma 
ficha de custo”, ele ta 
sentado aqui do nosso 
lado e eu falei exatamente 
isso, essas fichas de pratos 
que ele quer colocar. 
Entrevistador: porque o 
fato de você não ter uma 
ficha de prato acaba não 
dando uma ideia no seu 
lucro. 
Respondente: não. É tanto 
impacto. Como que eu 
calculo... a gente tem o 
cálculo do CMV, custo 
por mercadoria vendida, 
como que eu faço esse 
cálculo, quanto eu 
comprei, quanto eu gastei 
naquele mês, quanto eu 
vendi e ai eu faço o valor 
total. Eu não tenho o meu 
CMV por prato. Eu tenho 
o meu CMV da cozinha.  
Entrevistador: ai você 
nivela ne, tem coisa que 
está dando muito prejuízo 
e e tem coisa que ta dando 
muito lucro e ai você 
nivela.  
Respondente: mas isso me 
limita muito, porque eu 
não tenho muito como 
brincar, porque eu não sei 
exatamente com quanto 
cada prato ta 
contribuindo, então é um 
negócio que eu não gosto 
e eu to nesse processo de 
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melhorar também.  
34. Como é o 
cálculo do 
preço? 

Entrevistador: e como 
vocês calculam o preço? 
Respondente: nossa forma 
de calcula preço é pelo 
mercado. Não é nem pelo 
custo. Então se os meus 
concorrentes vendem um 
prato de atum por 70 e 
poucos reais, eu sei que 
eu posso vender por 70 e 
poucos reais e eu vou 
vender nessa media. Ai o 
que acontece. As vezes eu 
faço essa conta de quanto 
custa mais ou menos, 
porque as vezes o preço 
de mercado que tem para 
colocar no produto, não ta 
no meu custo, e eu não 
vou colocar esse prato. Eu 
faço assim por eu não ter 
essa ferramenta, então eu 
vou te dar um exemplo, 
tinha um prato que a gente 
colocou aqui que era de 
polvo “polvo pelegrino”, 
e ai ele saia pouco, eu 
tinha bastante desperdício, 
quando o prato sai pouco 
eu tenho bastante 
desperdício, porque as 
vezes eu preparo 3 
porções e sai uma. Eu 
faço pouquinho, então eu 
perdia muito, o preço do 
polvo no mês que eu 
coloquei era um e três 
meses depois tinha 
triplicado. E ai que eu fiz, 
eu fiz uma conta de 
padeiro mesmo, o polvo 
mais ou menos custa isso 

Entrevistador: e em 
relação ao preço, por 
exemplo, você vai 
mudar o cardápio, você 
sabe se está de acordo 
ou não o custo, como 
você sabe disso. 
Respondente: então a 
gente tem as fichas 
técnicas ne, a gente tem 
o Max que sabe colocar 
os custos de tudo, a 
gente tem até uma 
planilhinha que ela 
atualiza sozinha, quando 
muda o preço dos 
fornecedores ela já 
atualiza e no Cidade 
Jardim a gente tinha 
uma menina muito boa 
que saiu, que fazia 
também a ficha técnica 
de tudo, mas ai que ta, 
eu consigo saber o custo, 
ai o preço que eu coloco 
é o preço que eu acho 
que o cliente vai pagar. 
Entrevistador: então os 
custos você sabe e a 
margem você faz por 
intuição? 
Respondente: isso, isso! 
Eu confesso que quando 
abriu eu copiei tudo os 
preços da Oscar Freire. 
Agora hoje eu tenho os 
custos mas o preço é 
bem intuição mesmo, eu 
não tenho ah o custo 
aumentou então eu tenho 
que aumentar tantos por 
cento. A gente tem uma 

 Entrevistador: Como é o cálculo do preço? 
O que você leva em conta pra definir o 
teto do preço? 
Tem uma planilha que o Fernando acabou 
fazendo pra gente em que a gente coloca o 
produto, o quanto a gente quer o custo 
dele, o quanto a gente vende e a gente 
acabou colocando porcentagem de 
aluguel, porcentagem de imposto, 10% de 
funcionário e aí a gente consegue entender 
o valor final daquele custo. E a gente veio 
a ter essa planilha recentemente. Foi algo 
que a gente hoje está usando bastante, mas 
antigamente era tudo tipo eu tenho um 
vezes três... 
Entrevistador: E o preço da concorrência? 
Não entra pra essa análise? 
Respondente: Entra e era onde eu tomava 
as maiores decisões. Eu falava: por mais 
que vale três, a concorrência não está e eu 
não posso. 
Entrevistador: Então, nessa planilha 
aparece o preço da concorrência? 
Respondente: Eu não coloco, mas eu 
deveria colocar. É uma pesquisa de preços 
da concorrência que eu faço, porque é 
muito importante. 
 

Nossa forma de calcula 
preço é pelo mercado. Não 
é nem pelo custo.... As 
vezes eu faço essa conta de 
quanto custa mais ou 
menos... 
 
eu não aumento meu preço 
por causa de aumento de 
fornecedor, o meu critério 
sempre é o mercado... 
 
... então a gente tem as 
fichas técnicas ne, a gente 
tem o Max que sabe 
colocar os custos de tudo, a 
gente tem até uma 
planilhinha que ela atualiza 
sozinha, quando muda o 
preço dos fornecedores ela 
já atualiza ... 
 
... mas ai que ta, eu consigo 
saber o custo, ai o preço 
que eu coloco é o preço 
que eu acho que o cliente 
vai pagar.... Agora hoje eu 
tenho os custos mas o 
preço é bem intuição 
mesmo... 
Tem uma planilha que o 
Fernando acabou fazendo 
pra gente em que a gente 
coloca o produto, o quanto 
a gente quer o custo dele, o 
quanto a gente vende e a 
gente acabou colocando 
porcentagem de aluguel, 
porcentagem de imposto, 
10% de funcionário e aí a 
gente consegue entender o 
valor final daquele custo. 

Preços calculados 
com base na 
concorrência; 
consideração do 
custo do produto 
no cálculo ainda 
incipiente 
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e tal tal tal... eu to 
gastando 45 para vender o 
prato e eu podia vender a 
50 e essa diferença não 
paga nem nada sabe... 
então tirei ele do cardápio. 
Mas eu não tenho as 
fichas atualizadas de 
todos os pratos, mas eu to 
fazendo.  
Respondente: eu não 
aumento meu preço por 
causa de aumento de 
fornecedor, o meu critério 
sempre é o mercado, se eu 
vejo que o meu custo está 
ficando muito alto para 
aquele preço de mercado 
que eu posso ter, eu tiro o 
meu produto, eu não 
aumento meu preço além 
do que o mercado vai 
pagar.  
Entrevistador: seu teto é o 
mercado, você nunca vai 
trabalhar... 
Respondente: as vezes... 
por exemplo, meu café é 
acima do mercado, porque 
é muito bom! Eu sei que 
eu posso, a minha casa é 
especializada nisso.  
Entrevistador: e o seu 
cliente percebe isso? 
Respondente: é que eu dei 
o exemplo do café, é que 
assim, o Santo Grão é 
uma das primeiras casas 
de café goumert do Brasil, 
se você põe no google, 
melhor café de São Paulo, 
vai ta o Santo Grão la, 
pode por, vai ta! Entendeu 

base dos concorrentes e 
do que a gente ta 
praticando, tanto de 
refrigerante de agua e de 
tudo. A gente caiu 
bastante de lucro, mas 
eu acho que a gente ta 
super dentro, da margem 
do que da pra mexer. 
Entrevistador: seu lucro 
caiu o que? Muito, 
pouco? 20%, 40%? 
Respondente: acho que 
quase 50%, porque eu 
fiquei muito tempo sem 
mexer no preço, eu 
fiquei muito tempo. Uns 
6 meses assim. Salários 
aumentando, agora 
fornecedor aumentando, 
a gente também não dá 
para ir aumentando o 
tanto que tudo isso 
aumentou. Então assim, 
foi caindo de dois anos 
para cá, aqui era um 
resultado muito bom, e 
aí também eu acho que 
acabei contratando mais 
porque o faturamento 
aumentou. 
Entrevistador: vamos 
pegar a tortinha que 
você não faz aqui, ela 
custa X, como você 
chega no preço de 
venda? Achismo? 
Respondente: Então... 
(risos) é... 
Entrevistador: você põe 
um percentual... 
Respondente: 
geralmente eu ponho, 

Eu não coloco (os preços 
da concorrência na 
planilha), mas eu deveria 
colocar. É uma pesquisa de 
preços da concorrência que 
eu faço, porque é muito 
importante. 
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porque é pioneiro, 
referência junto com o 
Suplicy e o Otavio la a 15 
anos atrás, foi um dos 
primeiros a trazer isso 
para o Brasil. O Brasil 
não tinha, então a gente 
ganha isso. Agora se a 
gente vende um peixe 
muito cara... Santo Grão 
olha o nome, ai eu vou 
vender um peixe muito 
caro... é estranho! Então 
eu tenho esse limite do 
mercado mesmo. As 
outras unidades do Santo 
Grão, eu olho meus 
concorrentes, quanto que 
eles tão vendendo esse 
perfil de produto, as vezes 
não é um prato 
exatamente igual, mas 
aquilo ne... então eu não 
aumento ou eu abaixo o 
preço por custo, é 
elasticidade do mercado e 
feedback de cliente e 
venda. Tipo essa coisa de 
desse drink que eu te 
falei, que eu aumentei, 
porque eu queria usar um 
produto melhor e eu vi 
que nos outros lugares eu 
tinha esse drink com um 
preço um pouco acima 
nos concorrentes, então eu 
aumentei. Mas aqui ele foi 
sensível e parou de 
vender.  
 

geralmente 100%, mas 
depende do valor do 
custo entendeu, tem 
coisas que são caras aí 
eu falo puts vai ficar 
muito caro. Então eu 
vou cobrar 100%, mas aí 
eu coloco uma saladinha 
de folhas que aí eu nem 
coloco no meu custo, 
entendeu, então é 
achismo, mas eu 
também não tenho... eu 
não sei o que fazer... eu 
vou no meu... antes o 
chefe quando ele vinha, 
ele fazia um prato novo, 
ele me falava quanto que 
o prato tinha que custar, 
hoje eu que coloco. 
Então eu não sei se... 
Entrevistador: então não 
é ninguém que te deu 
uma contribuição? 
Respondente: não, não! 
As vezes em reunião a 
gente fala, ah quanto 
você está cobrando do 
seu bolo, ah tanto... ah to 
cobrando tanto... putz 
vou aumentar então... 
sabe.  
Entrevistador: você deu 
um exemplo muito bom, 
por exemplo, você 
coloca 100%, mas é aí 
esse incremento, quanto 
eu to pagando... 
Respondente: é e aí tem 
funcionário, e aí tem 
uma decoraçãozinha no 
prato. 
Entrevistador: e isso 
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pode ser um problema, 
porque quando você 
começar as suas vendas 
caírem, quanto você ta 
vendendo, você vai 
começar considerar 
aquele preço de forma 
absoluta e não vai 
considerar o que gastou 
no outro, então isso ai é 
uma torneira que ta 
pingando, imagina que é 
um produto que tem 
muita saída, você vai 
perder dinheiro. Tem 
várias torneiras 
pingando e por isso que 
está caindo teu lucro. 
Respondente: agora 
mesmo a gente falou 
disso, que a gente vai 
colocar uma ficha. Aí 
diz que vai servir em 
uma taça específica, vai 
colocar tantos cubos de 
gelo e uma hortelã... 
Entrevistador: aí você já 
está perdendo, já está 
perdendo... tem agua, 
tem energia elétrica. E 
energia elétrica é caro.  
Respondente: nós vamos 
começar a fazer isso, 
vamos começar a 
pontuar tudo isso.  
Entrevistador: você vai 
comprar as taças. 
Respondente: é eu já 
comprei. Não foram 
baratas.  
Entrevistador: a empresa 
não precisa faturar mais. 
Ela precisa parar de 
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perder. Porque as vezes 
é o potencial da região, 
você tem um número de 
clientes que ta certinho, 
você ta tirando deles 
tudo que dá, so que você 
tem torneira pingando o 
tempo todo. 
Renata: mas então eu 
vou falar para vocês que 
eu até falo isso, que a 
gente para ter lucro tem 
que contar migalha, e eu 
sou chata em várias 
coisas, ver quanto de 
papel eles puxam para 
limpar a mão, quanto 
eles apertam o 
detergente, mas é muito 
difícil controlar tudo, 
agora essas coisinhas eu 
nunca parei para pensar 
entendeu... ah eu vou 
por gelo e hortelã para 
decorar o prato, ah 
decora com mel. 
Entrevistador: a questão 
é a seguinte, Renata, 
você vai pôr a hortelã, 
você tem que armazenar 
a hortelã, para você 
guardar essa hortelã isso 
custa.  
Respondente: olha eu 
vou falar uma coisa, no 
começo eu acho que era 
a campeã em controle, 
toda quarta feira eu ia 
fazer a contagem de 
tudo, batia no sistema, 
mas eu tinha também 
meu gerente que me 
ajudava, hoje eu acho 
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que eu não consegui 
fazer com que alguém 
fizesse isso, e isso foi 
ficando de lado, porque 
não tem essa estrutura 
eu acho mesmo. 
Inclusivo quando eu fiz 
esse curso de liderança 
situacional, eu perdi a 
minha líder, porque eu 
chamei ela e falei bom 
agora vamos pontuar, aí 
ela não isso aqui não é o 
que era não, eu não 
quero! E não quis, e aí 
esse líder de bar que 
contratei agora, foi 
pontuado, foi tudo 
certinho. Agora o líder 
de salão e o gerente, eu 
não sei essa estrutura, eu 
nem sei dividir o que eu 
faço e o que o gerente 
faz. Ai as vezes eu 
penso, eu contrato um 
gerente ou as vezes para 
eu contratar um gerente 
eu tenho que sair. E aí 
eu nem too procurando, 
eu to procurando um 
líder de salão, para ver 
se vai aliviar um pouco 
para mim, para ver se 
realmente eu preciso de 
um gerente. A gente vai 
indo na intuição ne, vai 
dando certo e eu quero 
que seja cada vez 
melhor, mas é isso é 
intuitivo, as vezes é a 
energia que eu coloco, 
mas graças a Deus 
sempre deu certo.  
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Entrevistador: e qual a 
sua formação? 
Respondente: hotelaria. 
Eu trabalhei na 
Atlântica, mas eu tinha 
17 anos.  

35. Como se 
administra 
custo crescente 
dos 
ingredientes, 
preços e 
concorrência? 

Entrevistador: mas a 
questão é... existe um 
acompanhamento do 
custo? 
Respondente: existe um 
geral que eu te falei, não 
tenho o especifico, mas to 
fazendo e nossa vai me 
ajudar muito, porque eu 
vou saber quanto cada um 
contribui. 
Entrevistador: vai ser 
mais fácil de você tirar 
um produto, “po eu to 
suando aqui com esse 
prato e ele não ta 
rendendo” 
Respondente: vou te dar 
um exemplo, esse chefe 
aqui, eu to falando dele 
enquanto ele não ta aqui, 
ele é maravilhoso! (risos) 
ai assim... temos produtos 
na cozinha que são ralo, 
que tão indo embora, 
igual o pão x, você paga 
25 reais nesse pão, não 
vende o pão no final de 
semana e ai joga o pão 
fora. Então eu não to na 
operação vendo o todo, eu 
demoro um pouco para ter 
essa resposta, porque eu 
vou vendo por tendência 
ou coisa assim, agora 
quem ta la sente... então 
eu tenho essa 

  Entrevistador: Como se administra custo 
crescente dos ingredientes, preços e 
concorrência? 
Respondente: mesmo que o custo 
aumente, determinados itens precisam ser 
mantidos no cardápio e a receita não deve 
ser mudada. Portanto, permaneço 
comprando o ingrediente, mesmo com 
custo maior e menor margem. Claro que 
há alternativas de fornecedores, mas se a 
diferença entre um e outro for pequena, 
acabo comprando no de costume mesmo 
assim. Posso tentar também tralhar menos 
com o produto afetado pelo aumento de 
custo e focar em outro produto. O aumento 
de custo mexe no mix de produtos. 
Entrevistador: Você não acha que vale a 
pena fazer uma fidelidade com o 
fornecedor pra quando aumentar 
absurdamente o preço ele dar uma 
segurada, mas também quando cair ele 
continuar cobrando o mesmo preço? Que 
seja bom pros dois lados? 
 
Respondente: É muito complicado 
negociar com o fornecedor. Ele sempre 
fala que você tem que esperar ele falar 
com o supervisor e eu não tenho tempo de 
esperar, porque eu preciso comprar aquilo 
imediatamente. Então é meio que uma 
sinuca...você fica esperando o fornecedor. 
Eu também não tenho tanto leque quanto o 
[*funcionário],  tem...o [*funcionário],  
deve ter uns três fornecedores para cada 
item do cardápio. Então, tenho uma 
limitação de volume pra negociar com os 
fornecedores. 

... existe um 
(acompanhamento) geral 
que eu te falei, não tenho o 
especifico... 
 
Mesmo que o custo 
aumente, determinados 
itens precisam ser mantidos 
no cardápio e a receita não 
deve ser mudada. 
 
Eu nunca tentei (fazer 
parceria de compras com 
os outros sócios) mas o que 
eu sinto é que cada um 
cuida do seu negócio, cada 
um passou a olhar mais 
seus custos. 

Pouco 
administrado 
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comunicação muito boa 
para ajudar também.  
 

Entrevistador: Você tentou fazer parceria 
com outros sócios pra comprar maior 
quantidade e ter menor preço? 
Respondente: Eu nunca tentei mas o que 
eu sinto é que cada um cuida do seu 
negócio, cada um passou a olhar mais seus 
custos. Se tentar, acho que existe o espírito 
de fazer uma compra só pra reduzir custos. 
Porém não tem quem queira fazer. Cada 
um já tem o seu negócio e ninguém quer 
se envolver com isso. É mais uma 
atividade. Pra mim teria que ser mais um 
sócio do Santo Grão, uma outra empresa, a 
não ser que o Marco fale pra mim: “Olha 
Respondente, você vai ser o novo sócio da 
Distribuidora.” Aí é um negócio novo, tem 
que montar um plano de ação, tem que 
buscar um lugar, fazer as compras....aí é 
um outro negócio. Não é um negócio que 
funcione tanto quanto a filosofia que a 
gente tem....de sentar e conversar. É uma 
coisa mais operacional. 
Entrevistador: Você sente falta disso? 
Respondente: Hoje pra mim não faz muita 
diferença porque pra mim, parece que 
agora depois que eu parei de depender dos 
outros, as coisas funcionam melhor. 

 
36) Você 
poderia 
descrever como 
funciona hoje 
esse processo? 
 

Entrevistador: como você 
enxerga o Santo Grão, 
como bar, restaurante? 
Respondente: é uma ideia, 
não é bar não é 
restaurante, é uma ideia, é 
um conceito. Santo Grão 
para mim é isso, não 
importa o que eu vendo 
aqui. O que eu vendo aqui 
é amor da equipe, gente! 
Não é nem a qualidade do 
meu produto.  
Entrevistador: você acha 
que o seu cliente já 
percebe isso? 

Entrevistador: Como 
você enxerga o Santo 
Grão como um todo? 
Respondente: então 
nossa, é que... eu... eu 
acho que o Santo Grão 
faz parte da minha vida, 
não tem um dia que eu 
acordo e falo “ aí que 
saco, tenho que 
trabalhar” por mais 
difícil que seja a fase 
que eu estou passando, é 
uma parte de mim. 
Entrevistador: como eu 
classifico o Santo Grão? 

Entrevistador: Então 
fechando a minha 
parte, se o 
Entrevistador ou a 
Entrevistador 
quiserem, eles podem 
perguntar mais 
alguma coisa. O que 
você melhoraria? 
Respondente: Você 
esta dizendo... 
Entrevistador: Santo 
Grão. Processos, 
como você vivencia 
aqui dentro, o que 
você faria melhor? 

Entrevistador: Você gostaria de dar 
alguma sugestão de melhoria em algum 
processo que viesse a fazer a diferença nos 
seus resultados?     
Respondente: Acho que talvez as casas 
passem por alguma deficiência financeira. 
Deveria haver um estudo pra saber o que 
se está fazendo de errado em relação ao 
esqueleto da empresa (funcionamento 
geral). Às vezes as contas não 
fecham...Exemplo: “Isso aqui tá muito 
caro....você deveria comprar de forma 
diferente etc. É como se fosse uma ajuda, 
uma análise que te ajudaria a salvar a 
empresa. Às vezes a gente tem que dar 
muito soco, a gente apanha muito mas não 

(Santo Grão) é uma ideia, 
não é bar não é restaurante, 
é uma ideia, é um conceito. 
 
(O que faz com que os 
clientes vejam amor aqui) 
eu acho que é essa coisa do 
ambiente, o ambiente em 
si, ele tem varias coisas 
que formam esse ambiente 
ne, é o atendimento, é a 
qualidade do produto que 
eu sirvo, é a musica que ta 
tocando, é a temperatura se 
ta agradável ou não, é a 
iluminação. 
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Respondente: Sim! 
Indiretamente. Eu fiz um 
estudo de marketing e 
vimos o que é mais falado 
no Santo Grão e a gente 
usou Instagram, 
Tripadvisor, e essas redes 
de comentários. E fala 
muito: ambiente, 
aconchegante. 
Entrevistador: isso 
remeteu a uma questão 
que é: quais são os 
atributos e quais são os 
elementos que fazem com 
que os clientes vejam o 
amor.  
Respondente: eu acho que 
é essa coisa do ambiente, 
o ambiente em si, ele tem 
várias coisas que formam 
esse ambiente ne, é o 
atendimento, é a 
qualidade do produto que 
eu sirvo, é a música que ta 
tocando, é a temperatura 
se ta agradável ou não, é a 
iluminação. Você pode 
ver que nenhuma casa tem 
uma iluminação clara 
assim “pah”. É Bem 
aconchegante, é para 
deixar a pessoa 
aconchegada mesmo, as 
poltronas são 
confortáveis, o Wifi que 
eu tenho, o do cliente é 
mais rápido do que o do 
escritório. E também cada 
pessoa que trabalha aqui 
no Santo Grão que vai 
transmitir esse amor, 
então quem ta na cozinha 

Respondente: Antes eu 
falava café, agora eu já 
acho que é um pouco de 
tudo. Eu vou falar daqui 
ne, eu acho que a gente 
proporciona um 
ambiente, um ambiente 
mesmo. Aqui é tudo, é 
um café, é um ambiente, 
é um escritório, é 
consultório, eu vejo 
aqui, tem gente que fica 
aqui mais do que eu as 
vezes, então eu acho que 
a gente proporciona um 
ambiente em que a 
pessoa se sente bem para 
ficar. É local de café, de 
coaching, de reunião, de 
entrevista. Depende do 
dia da semana, de 
domingo eu diria que é 
mais café, de dia de 
semana é mais 
escritório.  
Entrevistador: e eles 
consomem? 
Respondente: nem 
todos, aqui você vê dias 
lotados, mas nem todos 
consomem. De dia de 
semana aquela mesa da 
parede você vê só 
computador, antes me 
incomodava, mas agora 
não, porque está lotado, 
mas eu não fico sem 
meses, tem espaço. 
Entrevistador: você 
poderia descrever algum 
processo bem 
detalhado? Qualquer 
processo, um de venda, 

Respondente: Eu 
acho que talvez essa 
parte técnica mesmo, 
de fichas, de custos, 
de produtos, eu acho 
que isso sem saber 
exatamente, porque 
essa parte intuitiva é 
muito boa, funciona, 
não da muito errado, 
mas acho que a gente 
poderia otimizar 
muito mais, pra fazer 
isso de uma forma 
melhor. O feeling 
funciona mas, às 
vezes, não precisaria 
estar perdendo tanto 
por um prato, ou 
outro que poderia 
estar vendendo mais e 
cobrando menos, que 
ta custeando outro 
que não esta saindo... 
Eu acho que seria 
importante ter essas 
fichas técnicas 
atualizadas.  
 

teria necessidade de passar por isso se 
todo mundo se ajudasse pra empresa dar 
certo. 
 

 
É local de café, de 
coaching, de reunião, de 
entrevista. Depende do dia 
da semana, de domingo eu 
diria que é mais café, de 
dia de semana é mais 
escritório. 
 
... eu fiz um manualzinho 
pra quem acaba de entrar... 
 
Eu acho (eu melhoraria) 
talvez essa parte técnica 
mesmo, de fichas, de 
custos, de produtos... 
 
(Para se melhorarem as 
coisas aqui, eu acho que é 
preciso ) ter processos 
estruturados para as coisas 
acontecerem... Entao 
processo de inovação aqui 
dentro, meu processo de 
compras, ... processo de 
produção dentro da cozinha 
e ate de atendimento.... É 
um padrão mínimo para as 
coisas... 
 
Deveria haver um estudo 
pra saber o que se está 
fazendo de errado em 
relação ao esqueleto da 
empresa (funcionamento 
geral). Às vezes as contas 
não fecham... 
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na hora de empratar o 
prato, vai colocar o amor 
ali de algum jeito, o 
garçom que ta atendendo, 
se ele vai atender com 
amor. Eu não vou te falar 
que eu tenho um 
atendimento perfeito, não 
é isso, é essa naturalidade 
mesmo, é um atendimento 
muito natural, e isso 
transmite mais amor do 
que as vezes fazer um 
serviço todo perfeito... 
então não é a técnica. 
Entrevistador: O que você 
acha que poderia fazer 
para melhorar a sua vida 
aqui?  
Respondente: isso é uma 
coisa que eu sentia 
quando estava no 
marketing, quando eu sai 
eu tentei mapear junto 
com a Cris, que é a pessoa 
da minha equipe, que é 
uma coisa Santo Grão que 
falta, não é so aqui ta. É 
ter processos estruturados 
para as coisas 
acontecerem, muitas 
coisas aqui são colocadas 
em pratica, mas por não 
ter um processo para 
saber como acontecer, 
acaba não tendo 
continuidade. Então 
processo de inovação aqui 
dentro, meu processo de 
compras, se ele for 
definido ele pode ser 
muito melhor, processo de 
produção dentro da 

de atendimento, como 
que funciona.  
Respondente: eu fiz um 
manualzinho pra quem 
acaba de entrar, mas 
uma coisa que eu 
analiso, eu vim com meu 
namorado e eu falei, 
presta atenção se ta 
acontecendo isso isso e 
isso. Que é meio básico 
ne, de receber o cliente 
na porta, de sentar ele e 
oferecer uma agua, uma 
bebida, algo já pra 
iniciar, tirar o pedido, 
depois que o pedido vier 
pedir um feedback do 
pedido, fazer 
manutenção de mesa, 
tirar alguma coisa, 
oferecer outra e dar 
tchau, despedir do 
cliente na porto, que 
muitas vezes aqui não 
acontece receber e nem 
dar tchau. Então a gente 
tenta fazer esses passos 
todos durante o processo 
de atendimento.  
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cozinha e ate de 
atendimento. Que o 
atendimento é uma coisa 
que a gente quer que seja 
natural, mas quais são 
meus parâmetros, 
atendimento eu ate tenho 
um pouco mais de 
processo porque a gente 
tem um curso que passa 
para os garçons. É um 
padrão mínimo para as 
coisas acontecerem sabe. 
Acho que so o fato dele 
existir formalizado já 
seria... porque existe, ta 
acontecendo é porque 
existe alguma coisa, ate 
para eu treinar uma 
pessoa nova que chega... 
como... quais são as 
coisas que estão 
acontecendo, quais são os 
processos. E para mim 
aqui assim o maior GAP 
que eu tenho é entre 
compras e produção sabe, 
isso ai é uma caixa preta 
pra mim ainda, quem 
planeja demanda, essa 
coisa ai das compras, 
como que a cozinha vai 
produzir. Porque o prato 
não é produzido 100% ali 
na hora, porque o tomate 
já vai ta picado e quanto 
de tomate eu tenho que 
deixar picado. Então tem 
tudo isso. 

   Pra acrescentar um 
prato novo....Ah, 
olha... Quando é 
verão a gente sabe 

   



182 
 

que aumenta o 
consumo de salada, 
frutas, vinho branco, 
vinho rosé, então a 
gente aumenta 
pedidos, a gente 
aumenta... muda no 
cardápio os vinhos 
em taça... Quando é 
verão aumenta mais 
os vinhos brancos em 
taça e rosé, diminuem 
os tintos para ter 
menos garrafa aberta, 
o que aumenta a 
perda, pra diminuir a 
perda né, é... proteína 
no inverno acaba 
vendendo mais, 
molho de tomate, 
risoto, coisas quentes 
também... Mas 
também é tudo muito 
intuitivo.  
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ANEXO A – Termo de alteração de projeto de pesquisa 
 
Folha: 1/2 
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ANEXO A – Continuação - Termo de alteração de projeto de pesquisa 
 
Folha: 2/2 

 
 


