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RESUMO  

 

 

O setor de serviços, em especial o segmento de lancherias e restaurantes foi 
duramente afetado pela pandemia de Covid-19. É neste segmento que o presente 
trabalho buscou respostas acerca das estratégia e decisões tomadas pelos 
empreendedores para minimizar o impacto das restrições impostas para conter a 
Covid19. O estudo teve como foco os empreendimentos classificados como lancherias 
e restaurantes na  cidade de Cachoeira do Sul. Destacamos que este segmento tem 
uma participação considerável na geração de emprego no município e uma grande 
importância econômica, é fato que os donos destes estabelecimentos enfrentaram 
grandes desafios para tomarem suas decisões. Os dados para este trabalho foram 
obtidos através de uma pesquisa utilizando a plataforma Google Forms, sendo que 
eventualmente foi realizado contato via WhatsApp e quando necessário visita in loco.  
Metodologicamente, o trabalho é pesquisa exploratória descritiva, sendo 
caracterizado como estudo qualitativo e quantitativo, utilizamos como método o estudo 
de casos múltiplos. Ao todo foram entrevistados 20 estabelecimentos do segmento de 
lancherias e restaurantes, no período de outubro e novembro de 2021. Os resultados 
apontam que as decisões ficaram concentradas na manutenção e sobrevivência do 
negócio, tendo como ações: a redução do quadro funcional; redução dos custos 
operacionais. Em relação as estratégias, estas se concentraram nos aspectos 
relacionados às vendas, e as adaptações de “como vender” o produto em um cenário 
de restrições.  
 

Palavras-chave: Covid-19; desafios de gestão; estratégias mercadológicas; 

processos de decisão. 

 

  



   

 

 

ABSTRACT  

 

 

The service sector, in particular the snack bar and restaurant segment, was severely 

affected by the Covid-19 pandemic. It is in this segment that this work sought answers 

about the strategies and decisions taken by entrepreneurs to minimize the impacts of 

restrictions imposed to contain Covid19. The study focused on enterprises classified 

as snack bars and restaurants in the city of Cachoeira do Sul. We emphasize that this 

segment has a considerable participation in the generation of employment in the city 

and a great economic importance, it is a fact that the owners of these establishments 

faced major challenges to make their decisions. Data for this work were obtained 

through a survey using the Google Forms platform, and contact was eventually made 

via WhatsApp and, when necessary, an on-site visit. Methodologically, the work is 

exploratory descriptive research, characterized as a qualitative and quantitative study, 

using the multiple case study method as a method. Altogether, 20 establishments in 

the snack bar and restaurant segment were interviewed, in the period from October to 

November 2021. The results show that decisions were concentrated on the 

maintenance and survival of the business, having as actions, the reduction of the 

workforce; reduction of operating costs. Regarding the strategies, these focus on 

aspects related to sales, and the adaptations of “how to sell” the product in a scenario 

of restrictions. 

 

Keywords: Covid-19; management challenges; marketing strategies; decision 

processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para Lemos (2002), o setor de serviços é bastante distinguível dos demais setores 

da economia, visto a sua grande heterogeneidade, na qual percorre diversos segmentos e 

empresas de diferentes tamanhos (pequeno, médio e grande porte). Podemos notar essas 

questões na atuação deste setor tanto no segmento de serviços domésticos até a transmissão de 

dados pela internet.  

Segundo a classificação atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o terceiro setor da economia é representado pelos seguintes subsetores: comércio; 

alojamento (por exemplo, hotelaria) e alimentação (por exemplo, restaurantes); transportes; 

telecomunicações; intermediação financeira; seguros e previdência privada; atividades 

imobiliárias; serviços de informática; administração pública; pesquisa e desenvolvimento; 

educação; saúde e serviços sociais e serviços pessoais e domésticos. 

O setor de serviços no Brasil é bastante representativo no que tange à geração de 

empregos e renda. Segundo o IBGE (2014), cerca de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

país corresponde ao setor de serviços. Este setor também se destaca pelo emprego de cerca de 

62,4 milhões de trabalhadores, que estão divididos em setores como os trabalhadores do 

comércio, reparadores de veículos, serviços de interesse público e serviços profissionais de 

diversas naturezas.  

Ainda conforme (IBGE, 2014), os segmentos que mais se destacaram e ainda se 

destacam são os serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e 

complementares, no qual cada um destes setores tinha mais de 400.000 empresas. Já os 

segmentos de serviços de manutenção e reparo e serviços de informação e comunicação 

possuíam mais de 100.000 empresas em atividade. E com 50.000 empresas em média, o setor 

de atividades imobiliárias completava o ranking de serviços no Brasil. 

Além disso, outra curiosidade sobre esse setor, segundo Arbache (2006) é que ele 

se caracteriza por empregar uma grande parte das pessoas com pouca ou nenhuma qualificação, 

contando também com um alto grau de informalidade. Isso acontece porque o setor de serviços 

é muito variado, indo desde grandes conglomerados financeiros altamente capitalizados, até 

pequenas quitandas e armazéns distribuídos pelos bairros das cidades. 

Para uma compreensão mais integral do setor de serviços no Brasil, o IBGE realiza 

a Pesquisa Anual de Serviços (PAS), que constitui em uma importante fonte de dados para a 
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compreensão do comportamento do mercado formal sob a ótica de oferta de serviços não 

financeiros no Brasil. Os resultados obtidos pela PAS são de suma importância para o 

planejamento e organização dos mais diversos setores da economia, tanto públicos como 

privados, até mesmo para a comunidade acadêmica que se utiliza dos dados para tornar mais 

real e palpável o estudo sobre determinado assunto. 

Segundo o IBGE (2014), no ano de 2014 o Brasil registrava 1.322.260 empresas 

em que a sua principal atividade eram os serviços não financeiros, no qual contabilizou cerca 

de R$1,4 trilhões, em receita operacional líquida. Nesse mesmo ano, o setor de serviços 

demonstrou que seus maiores gastos envolvem a remuneração de pessoal, no qual 49,1% do 

valor adicionado correspondem a esses gastos, sendo que os encargos representam 30% do total 

destes gastos. 

Podemos perceber que o setor de serviços desempenha um papel fundamental na 

economia, sendo um grande responsável pela geração do PIB e de empregos. Outrossim, esse 

setor nos ajuda a entender como está a saúde de um determinado país, visto que quanto maior 

o poder de compra de uma sociedade, mais forte será o setor terciário, gerando mais empregos 

e renda. 

Porém, em meados de fevereiro de 2020, o mundo inteiro foi impactado por uma 

terrível doença a qual começava a se propagar de forma cruel, rápida e trágica se caracterizando 

por uma pandemia global. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a Covid-19 é uma infecção 

respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada 

transmissibilidade e de distribuição global. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 40% das 

pessoas infectadas desenvolvem sintomas leves; outros 40% desenvolvem sintomas moderados 

da doença; outros 15% desenvolvem a forma grave da doença, sendo necessário o uso de 

cilindros de oxigênio para ajudar o paciente na respiração. Já 5% das pessoas afetadas podem 

desenvolver a forma crítica da doença, com inúmeras complicações, como falência respiratória, 

choque séptico tromboembolismo, entre outros, nas quais é necessário cuidado intensivo para 

o tratamento. 

Como pode-se vivenciar, medidas sanitárias foram adotadas para tentar “frear” a 

propagação dessa doença, as ações acabaram por causar interrupções em todos os segmentos 

da sociedade, inclusive afetando diretamente a economia. O fechamento de escolas, creches, 

indústrias, bares, bibliotecas, museus, universidades, restaurantes e empresas dos mais diversos 

setores. Após alguns ajustes os serviços considerados essenciais como farmácias, postos de 

gasolina e supermercados foram autorizados a retomar, seguindo rígidos protocolos de 
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funcionamento. O setor de transportes também foi afetado, tendo sido suspensas e/ou limitadas 

as viagens intermunicipais, e internacionais.   

Diante dessa situação, o volume de serviços prestados no Brasil despencou cerca 

de 7,8% em 2020, na comparação com o ano anterior. IBGE (2021) Essa queda é a maior já 

registrada desde que se iniciou da série histórica do instituto em 2012. Ao longo dos anos 

podemos notar algumas variações, mas nenhuma tão expressiva quando a sofrida no ano de 

2020.  

No município de Cachoeira do Sul/RS, essa situação não foi muito diferente. Assim 

que foi decretada a situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os 

restaurantes, bares, pubs, lancherias e demais empresas do ramo alimentício foram fechados, 

não podendo abrir as portas, em alguns períodos elas inclusive foram impedidas de funcionar 

no formato de entrega em domicílio. 

O setor de serviços em Cachoeira do Sul é composto majoritariamente por pequenas 

empresas, mais especificamente empresas de comércio e também do ramo de alimentação.  

Com o passar das semanas e meses, algumas medidas foram sendo revistas, porém, 

até o final do ano de 2020, nenhuma empresa do ramo alimentício estava autorizada a receber 

clientes em suas dependências, apenas estava autorizado o regime delivery, que é quando o 

cliente solicita o envio do alimento para sua casa através de entrega feita pelo motoboy, ou 

também, pelo modelo take away, que se caracteriza quando o cliente vai até o estabelecimento 

físico, paga pelo alimento e leva para sua casa. 

É natural pensar que toda essa situação se torna insustentável, visto que os 

proprietários dos estabelecimentos precisam honrar com suas dívidas ao final de todos os meses. 

Assim sendo, no início do ano de 2021, quando a vacinação contra o Covid-19 começou, 

algumas medidas foram sendo relaxadas, liberando então a presença de pessoas dentro dos 

ambientes dos restaurantes, obviamente com restrições de circulação e quantidade de pessoas. 

Porém, essas medidas de flexibilização são constantemente revistas, dados os constantes 

aumentos de infecções. 

Dentro desse cenário tão complexo e desfavorável, a estratégia e a gestão tornam-

se fundamentais para a continuidade ou não das empresas. Cabe destacar que as empresas são 

constantemente desafiadas, seja pelas novas “ondas” do mercado, seja pelas novas tendências 

dos consumidores. Porém, o que vem acontecendo é algo atípico e muito mais sentido pelas 

empresas, principalmente em cidade menos populosas, como é o caso de Cachoeira do Sul, que 

segundos estimativas do IBGE em 2020, tem uma população de 81.869 pessoas. Com isso em 
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mente, o presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte indagação: quais 

estratégias foram utilizadas pelos empreendedores do setor de restaurantes e lancherias 

de Cachoeira do Sul para o enfrentamento do Covid-19? 

Diante desse contexto, o presente trabalho de conclusão de curso está organizado 

em 8 capítulos. O próximo capítulo tem como finalidade apresentar os objetivos da pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta a justificativa para a elaboração do trabalho. A partir do capítulo 

4 é descrito o referencial teórico em que se baseou este trabalho. O capítulo 5 apresenta a 

metodologia que foi utilizada para a pesquisa. Já o capítulo 6 descreve os resultados e 

discussões do presente trabalho. As considerações finais estão apresentadas no capítulo 7 e, por 

fim, as referências bibliográficas no capítulo 8. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

  

Identificar quais foram as decisões adotadas pelos empreendedores do setor de 

restaurantes e lancherias da cidade de Cachoeira do Sul durante a pandemia provocada pelo 

Covid19. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar as estratégias mercadológicas utilizadas pelas empresas do setor de bares e 

restaurantes para o enfrentamento da crise provocada pelo Covid19.  

b) Descrever quais foram os impactos causados pela pandemia no novo Coronavírus na 

gestão das empresas e nos resultados operacionais. 

c) Identificar como foi realizado o processo de tomada de decisão das empresas do setor 

de bares e restaurantes no município de Cachoeira do Sul. 
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3 JUSTIFICATIVA  

O presente trabalho visa unir os objetivos do trabalho de conclusão de curso com 

uma das questões mais pertinentes da atualidade, que é a questão do novo coronavírus, mais 

conhecido como Covid-19, no que tange as empresas do ramo alimentício da cidade de 

Cachoeira do Sul.  

Por questões econômicas e sociais, este estudo é muito importante, dada a 

magnitude do impacto que essa nova doença causou e ainda causa em todas as nações do 

planeta, haja vista o grande número de desempregos gerados, o aumento do número de pessoas 

que passaram a ficar com ainda menos dinheiro, a sobrecarga do sistema de saúde, a queda de 

produção em inúmeros setores, entre outros fatores que são parte integrante do estudo e trabalho 

de um administrador. 

Outrossim, podemos ver que os impactos gerados pela pandemia são um grande 

problema para a gestão e, ainda pior, são de escala internacional. Constantemente vemos 

notícias nas quais os países passam por problemas internos, seja devido a catástrofes naturais, 

revoltas populistas, problemas de comando por parte do governo, etc. Além de todas essas 

questões que são inerentes aos países, uma nova doença chega e mistura todos os problemas de 

uma vez só.  

O presente trabalho proverá ao discente um maior conhecimento e experiência na 

gestão, tanto estratégica, como de pessoas, de estoques e também de finanças. Dado o contexto 

atual e considerando que os estudos na área de gestão e estratégia são fundamentais para a 

formação de um bom administrador, este estudo dará ao aluno um pensamento mais crítico e 

focado na realidade, buscando sempre alinhar os objetivos com as premissas básicas da 

administração, que são o planejamento, organização, direção e controle. 

Já com relação a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), as 

contribuições do presente trabalho se darão no intuito de aplicar a instituição a realidade da 

cidade de Cachoeira do Sul, na qual possui um grande contingente de empresas voltadas para a 

comercialização de gêneros alimentícios, como lancherias, restaurantes, bistrôs, pub’s, etc. 

Dessa forma, os conceitos e fatos retratados neste estudo mostrarão a cidade que a universidade 

está alinhada as suas necessidades e buscando compreender quais são os aspectos mais comuns 

e mais destoantes, no que tange a gestão e direção dos empreendimentos.  

Por fim, este estudo se faz necessário devido à grande notoriedade que o setor de 

serviços está tendo, visto que é um dos setores mais fortemente impactados pelos regimes de 
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distanciamento social e proibição de circulação, e que os administradores e gestores estão sendo 

desafiados em seus conhecimentos para tentar driblar os efeitos desses impactos.  
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4  REFERENCIAL TEORICO 

Neste capítulo veremos a importância do referencial teórico para a elaboração de 

um trabalho científico, para obtermos o conhecimento necessário para o desenvolvimento dos 

objetivos propostos no trabalho. Assim sendo, serão apresentadas as concepções e dados que 

buscarão aprofundamento do conhecimento sobre gestão estratégica, gestão de estoques, gestão 

de pessoas, gestão financeira, planejamento estratégico e o conceito de serviços, conforme 

estará descrito nos capítulos subsequentes. 

4.1 GESTÃO ESTRATÉGICA 

Como conceito de gestão estratégica, voltamos para o seu princípio, na qual 

estratégia tinha uma conotação militar e representava a ação de dirigir um exército em tempo 

de guerra, ou seja, um esforço de guerra (GUEMAWAT, 2005). Segundo Mainardes et.al 

(2011), a estratégia significava a forma de derrotar o oponente, e com o passar do tempo, essa 

definição foi passando para outros ramos do conhecimento, como a política, economia, 

empresas, etc. Pode-se ver essa passagem para outros ramos no conhecimento notando a 

mudança de significados ao longo dos anos. 

Para Barnard (1938), estratégia é o que importa para a eficácia da organização, quer 

seja sob a ótica externa, que apresenta a pertinência dos objetivos face ao meio envolvente, ou 

sob a ótica interna, que apresenta o equilíbrio da comunicação dos membros da organização e 

a vontade de contribuir para a ação e realização de objetivos comuns. 

Segundo Chandler (1962), “estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo 

prazo de uma empresa e a adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses objetivos”. 

Ele apresenta, dessa forma, a primeira função administrativa, que é o planejamento. O 

planejamento define os objetivos para o futuro organizacional, decidindo quanto aos recursos e 

as tarefas necessárias para conquistá-las. 

Do ponto de vista de Mintzember (1967), “estratégia é a soma das decisões tomadas 

por uma organização em todos os seus aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que 

a estratégia evolui de acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma”. 

Em consenso, Uyterhoeven, Ackerman e Rosenblun (1973) definiram que 

“estratégia é prover direção e coesão na empresa, e é composta por diversos passos: identificar 

os vários perfis estratégicos, realizar uma previsão estratégica, auditar os recursos disponíveis, 

avaliar as alternativas de possíveis estratégias, testar a consistência das estratégias potenciais, 

realizar a escolha da estratégia a seguir”. 
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Como uma conceituação mais recente, Barney (2001) traz uma análise mais 

contemporânea de estratégia e bem mais aplicada as empresas atuais, dizendo que a estratégia 

é a teoria da firma para competir com sucesso. Barney também considera que a estratégia 

influencia no desempenho, uma vez que competir com sucesso significa ter um desempenho 

satisfatório. 

4.2 GESTÃO DE ESTOQUES 

De forma conceitual, Slack (1997, p. 381) define o estoque da seguinte forma: 

“O estoque é definido como acumulação de recursos materiais em um sistema de 

transformação. Algumas vezes estoque também é usado para descrever qualquer 

recurso armazenado. Não importa o que está sendo armazenado como estoque, ou 

onde ele está posicionado na operação, ele existirá porque existe uma diferença de 

ritmo ou de taxa entre fornecimento e demanda” 
 

Notamos que a gestão de estoques é algo fundamental para uma organização, 

devido ao seu alto grau de influência em vários setores da empresa. Porém, Garcia, Valente, 

Machado e Ferreira (2006) colocam o que podemos ver diariamente em inúmeras empresas, 

que é a negligência nesse setor. Os autores também colocam que algumas empresas consideram 

a gestão de estoques algo oneroso e nada estratégico. 

Para Amaral e Madeira (2004), a gestão de estoques tem grandes reflexos na 

eficiência operacional e nas finanças da empresa. Ainda segundo os autores, o giro de estoque, 

o prazo médio de estoque e o lote econômico de compra são os indicadores mais comuns 

aplicados pelas empresas.  

Tófoli (2008) afirma que a determinação dos níveis de estoque consiste na fixação 

de estoque mínimo, estoque de segurança, do lote de suprimento e estoque máximo. Segundo 

o autor o estoque mínimo também pode ser chamado de ponto de pedido e pode ser definido 

como a quantidade de itens estocados a partir das quais são efetuados os pedidos de reposição. 

Já o estoque de segurança pode ser definido como um “amortecedor”, destinado a diminuir os 

efeitos de variações, desta forma ele compensa as incertezas que são inerentes ao fornecimento 

e demanda. Ainda segundo o autor, o estoque máximo é a soma do estoque de segurança 

adicionado o lote de suprimento.  

Vendrame (2008) apresenta a importância do controle de estoque, na qual serve 

para evitar a falta de material, sem que preocupação vire em estoques excessivos ante as reais 

necessidades da empresa. 

Ainda com relação a gestão dos estoques, Chiavenato (2014) mostra dois tipos de 

inventário, o geral e o rotativo. Segundo o autor, o inventário geral é efetuado no término do 
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exercício fiscal da organização, abrangendo todo o estoque de uma só vez, sendo necessária a 

parada do setor em que está sendo realizado o inventário. Já o inventário rotativo é feito através 

de uma programação mensal, envolvendo setores pré-determinados e itens previamente 

escolhidos. 

Ademais, Chiavenato (2014) reforça que o inventário deve ser planejado para que 

possa ser feito da forma mais rápida e eficiente, devendo obedecer às etapas de convocação das 

equipes, arrumação física, cartão de inventário, atualização dos registros de estoques, contagem 

de estoques e por fim, reconciliações e ajustes. 

4.3 GESTÃO DE PESSOAS 

Para Chiavenato (2011), gestão de pessoas “é uma área muito sensível à 

mentalidade que predomina nas organizações”. Segundo Chiavenato (2011), a gestão de 

pessoas depende de inúmeros aspectos, principalmente com relação a cultura da empresa, as 

características do ambiente que está inserida, o tipo de negócio da organização, a tecnologia 

utilizada pela empresa, entre outras variáveis. 

Os processos que formam a gestão de pessoas são dinâmicos e interativos. A partir 

disso, Chiavenato (2011) apresenta seis processos básicos da gestão de pessoas, são eles: 

processo de agregar pessoas; processo de aplicar pessoas; processo de recompensar pessoas; 

processo de desenvolver pessoas; processo de manter pessoas e processo de monitorar pessoas. 

O processo de agregar pessoas, segundo o autor, “serve para incluir novas pessoas 

na empresa”.  O processo de aplicar pessoas é utilizado para evidenciar a atividade que as 

pessoas irão desempenhar na organização, além disso, esse processo serve para orientar e 

acompanhar o desempenho. 

Ainda segundo Chiavenato (2011), o processo de recompensar pessoas “diz respeito 

aos processos utilizados para incentivar os colaboradores e satisfazer suas necessidades 

individuais mais elevadas”. O processo de desenvolver pessoas serve para capacitar e 

incrementar o desenvolvimento profissional, utilizando ferramentas como treinamentos e 

programas de mudanças e desenvolvimento. 

O penúltimo processo refere-se à manutenção das pessoas, através da criação de 

condições ambientais e psicológicas favoráveis para as atividades. Dessa forma, são incluídos 

nesses processos a higiene, cultura, disciplina, entre outros. Por últimos, temos o processo de 

monitorar as pessoas. Esse processo tem a função de acompanhar as atividades e verificar os 

resultados das pessoas.  



21 

 

 

Conforme Ribeiro (2017), a “gestão de pessoas é uma das áreas que mais tem 

sofrido mudanças e transformações nos últimos anos”.  É interessante notar que essa frase 

carrega um grande significado, pois, à medida que grandes inovações tecnológicas acontecem, 

mais desafiante fica a gestão das pessoas. 

4.4 GESTÃO FINANCEIRA 

Segundo Cheng e Mendes (1989), “gestão financeira pode ser definida como a 

gestão dos fluxos monetários derivados da atividade operacional da empresa, em termos de suas 

respectivas ocorrências no tempo”. Conforme as autoras, a gestão de pessoas visa encontrar o 

equilíbrio entre rentabilidade e liquidez. 

Ainda conforme as autoras, para a gestão financeira ser realmente eficaz “é 

necessário que sejam feitas mensurações nas unidades contábeis de acumulação e consolidadas, 

de modo a identificar, os valores relativos a cada área de responsabilidade, visando à avaliação 

de seus gestores”. 

Conforme Rasoto (2012), para desenvolver uma boa gestão financeira “o 

empreendedor precisa agir sistematicamente, analisar a saúde financeira de sua empresa, gerir 

os recursos financeiros e cuidar da rentabilidade com foco na maximização dos resultados 

organizacionais”. 

Complementando essa questão, Kuhn (2012) afirma que “uma gestão financeira 

eficaz pressupõe a existência de relatórios contábeis e de informações gerenciais 

sistematicamente atualizados e à disposição do administrador financeiro. Os relatórios 

contábil/gerenciais mais relevantes são o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de 

exercício e o fluxo de caixa. Cada um destes instrumentos de apoio à decisão auxilia 

sobremaneira as tomadas de decisão financeiramente corretas nas organizações”. 

4.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Para Chiavenato (2004) o conceito de estratégia é algo que nasce de forma inerente 

ao ser humano, ou seja, desde o primeiro humano que pisou na terra houve o conceito de 

estratégia, mesmo que voltado ao sentido de sobrevivência, no qual o homem precisava caçar, 

pescar e até mesmo lutar caso quisesse permanecer vivo. Ainda segundo o autor, a essência da 

estratégia continua a mesma, visto que ela permanece como um plano antecipado para quem 

quer ser bem-sucedido. 

O autor nos revela ainda algumas curiosidades da estratégia, em que, ao longo dos 

milênios, seu significado foi se adaptando as situações sociais e políticas do momento. 
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        Figura 1 - Matriz SWOT 

 

 

        Figura 2 - Matriz SWOT 

Chiavenato cita Péricles (célebre general e orador da Grécia Antiga), que por volta do ano 450 

a.C estava no auge de sua carreira. Naquele período, a definição de estratégia designava as 

habilidades gerenciais de administração, liderança, oratória e poder. Alguns anos mais tarde, 

com Alexandre, o Grande, por volta de 330 a.C, a definição de estratégia era, como pode-se 

supor, ligada ao combate e uso de forças para derrotar o adversário. 

Nota-se, portanto, que o planejamento estratégico não é algo novo, como pode-se 

pensar. Conforme visto anteriormente, o planejamento, mesmo que em escalas distintas, possui 

a mesma essência que nos dias de hoje. 

Vista essa contextualização histórica, podemos nos ater aos conceitos mais 

contemporâneos do planejamento estratégico.  

Chiavenato (2004) apresenta uma visão de planejamento a partir dos anos 1960, em 

que surge a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), ou em tradução 

livre: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente. É também conhecida como 

Modelo de Harvard. Na figura abaixo podemos visualizar um exemplo dessa análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Isatto (2016, p.08) 

 

Esse modelo surge como uma ferramenta de diagnóstico na elaboração da estratégia 

empresarial. 

Ulrich (2002, p.212) ainda pondera sobre a análise SWOT: 
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        Figura 2 -Tabela de Expansão de produto/mercado de Ansoff 

 

 

 

        Figura 3 - Matriz Ansoff 

“A análise SWOT é uma das técnicas mais utilizadas em investigação social, quer na 

elaboração de diagnósticos, quer em análise organizacional ou elaboração de planos. 

No entanto, a sua utilização nem sempre se traduz em contributos efetivos para os 

processos, sendo que, muitas vezes, ela surge mais como um ritual ou uma tentativa 

desprovida de conteúdo real, de sermos mais científicos ou técnicos nos processos de 

planejamento e/ou avaliação. Na realidade, devido a sua aparente simplicidade, essa 

técnica emergiu como uma das preferidas por técnicos de todas as áreas.” 

Ainda segundo Chiavenato (2004), Ansoff e Steiner criaram, na década de 1970, 

modelos de planejamento estratégico que até hoje são usados e servem de base para a 

formulação de estratégias empresariais. 

De modo parecido, Ansoff criou uma matriz que leva o seu nome, na qual tem por 

finalidade, segundo Bernardo (2019) auxiliar os gestores a definirem opções estratégicas para 

a organização. Na figura abaixo vemos um exemplo da matriz Ansoff: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bernardo (2019) 

 

Já Steiner formulou um modelo de planejamento estratégico, no qual define as 

etapas desse processo e quais são os passos necessários para estabelecer um plano bem-

sucedido. Abaixo vemos a figura desse modelo: 
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Figura 3 - Modelo de Planejamento Estratégico de Steiner 

 

 

 

Figura 4 - Modelo de Planejamento Estratégico de 

Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2004) 

 

Portanto, visto todas essas conceituações, notamos que, em essência, o 

planejamento estratégico ainda está presente nas organizações, porém com a diferença que toda 

essa gestão não é feita de forma anual ou quinquenal, mas de forma ininterrupta e contínua, 

dadas as constantes inovações e alterações que o mercado sofre todos os dias. Dessa forma, 

toda a organização é afetada e tem a responsabilidade de se adaptar e se flexibilizar.  

4.6 CONCEITO DE SERVIÇOS 

Existem diversas definições de administração de serviços ao logo dos tempos, 

porém todas elas, sem exceção, convergem para a questão da intangibilidade e do consumo 

simultâneo. 

Cristopher Lovelock, Lauren Wright (2007, pág. 6), definem a serviços da seguinte 

forma: 

“Os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte à 

outra em que se considera o desempenho baseado no tempo com a intenção de obter 

os resultados desejados nos próprios usuários, em objetos ou em outros bens pelos 

quais os compradores são responsáveis. Em troca de seu dinheiro, tempo e esforço, os 

clientes de serviços esperam obter valor com o acesso a bens, mão de obra, 

capacidades profissionais, instalações, redes e sistemas; mas normalmente eles não se 

apropriam dos elementos físicos envolvidos”. 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), os serviços são de suma importância em 

qualquer tipo de sociedade. Ainda segundo os autores, para que a economia de uma sociedade 

seja industrializada e possa avançar, os serviços de infraestrutura, como transporte e 
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Figura 4 - Papel dos Serviços na Economia 

 

 

 

Figura 5 - Papel dos Serviços na Economia 

comunicações, são essenciais e um pré-requisito básico para que isso possa ocorrer. Na figura 

abaixo, poderemos verificar, segundo os autores, o papel dos serviços na economia: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bruce R. Guile, James Brian Quinn (1988, pág.214) 

 

Podemos notar, segundo a figura acima, que os serviços são indispensáveis para a 

garantia de uma melhor qualidade de vida e o bom funcionamento de uma sociedade, dados os 

setores em que os serviços estão inseridos. 

Ainda segundo Fitzsimmons e  Fitzsimmons (2014), os serviços podem ser 

classificados conforme o grau de tangibilidade. Para os autores, “o grau de tangibilidade 

descreve até que ponto o serviço tem propriedades de produção mensuráveis fisicamente”.  Essa 

diferenciação dos serviços com base na tangibilidade diminuirá à medida que o enfoque do 

serviço se desloca da propriedade para as pessoas e, finalmente, para o processo. 

Dadas essas informações, o relacionamento com o cliente é algo bem mais 

complexo no setor de serviços. Dada a intangibilidade do setor de serviços, a “imagem” é um 

fator de diferenciação e competitividade em relação a outras empresas. Vemos isso quando os 

clientes fazem comparações entre empresas para fazerem a sua escolha.  
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5  METODOLOGIA  

Nesta seção será exposta a metodologia do trabalho, descrevendo a forma que foi 

elaborado e executado esse estudo, contemplando os instrumentos de coleta de análise dos 

dados. 

Segundo Minayo (1998), a metodologia é o caminho do pensamento unida a prática 

exercida na abordagem da realidade, onde a metodologia é o meio para ser feita uma abordagem 

da realidade. Ainda conforme a autora, a metodologia, como um conjunto de técnicas, deve ter 

seus instrumentos claros, objetivos e focados, capazes de fazer uma abordagem coerente da 

realidade.  

Para Gil (2008), o método científico são as operações mentais que devemos 

empregar para fazermos uma investigação. Ainda, segundo Ferrari (1974), o método científico 

é uma ferramenta que ordena o pensamento e se utiliza de ferramentas para alcançar objetivos 

já determinados anteriormente. 

A partir da visão metodológica, o presente estudo assumiu um caráter de pesquisa 

exploratória, adotando o método descritivo. Segundo Saverino (2007, pág.123), “a pesquisa 

exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando 

assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação sobre o objeto”. 

Segundo Gil (1991, pág.46), “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Assim sendo, a adoção do método exploratório descritivo garantirá ao pesquisador 

um maior conhecimento sobre o tema e também permitirá relacionar as questões práticas com 

as questões teóricas aprendidas e debatidas ao longo da graduação. 

5.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Do ponto de vista de Gil (2008), o problema de pesquisa deve atender os seguintes 

critérios: ser claro, preciso e, obviamente, passível de solução.  Ainda sobre o problema de 

pesquisa, Malhorta (2011) sintetiza que, para se definir um problema de pesquisa, é necessário 

a identificação do problema geral e a identificação das questões específicas que contemplam o 

problema central da pesquisa. 
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O presente estudo terá como problema de pesquisa a seguinte indagação: quais 

estratégias foram utilizadas pelos empreendedores do setor de restaurantes de Cachoeira 

do Sul, para o enfrentamento do Covid-19? 

 

5.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O presente trabalho é caracterizado pelo estudo qualitativo e quantitativo visto que 

esses tipos de pesquisas ajudam o pesquisador a padronizar e alcançar resultados mais 

representativos da realidade. Ademais, a união desses dois métodos, principalmente o 

qualitativo, propicia uma maior possibilidade de interpretação dos fenômenos pesquisados. 

(LÜDTKE, ANDRÉ, 1999). 

Para Cassel, Symon (1994), a pesquisa qualitativa é objetivada na subjetividade, 

com foco na interpretação dos resultados e não na quantidade. Ainda segundo os autores, esse 

tipo de pesquisa não se baseia nas quantidades e sim na influência dos dados obtidos durante a 

coleta. Já a pesquisa quantitativa, segundo Richardson (1989), é um método definido pela coleta 

de dados, e também a forma como é tratado, através das técnicas estatísticas mais complexas e 

até mesmo as mais comuns. 

Este trabalho utilizou com procedimento o estudo de caso múltiplos, pois será 

realizado em algumas pequenas empresas do ramo alimentício da cidade de Cachoeira do Sul. 

Em relação ao “estudo de caso múltiplos”, para Gil (2007, p. 54) “consiste no estudo profundo 

e exaustivo de poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Para Furaste (2007) o estudo de caso possibilita ao investigador analisar as características e 

circunstâncias em que se encontra uma determinada organização e/ou grupo. 

O estudo de caso múltiplos fornece um conhecimento vasto e específico, e é 

caracterizado por poucos objetos, dando assim uma capacidade mais elevada de compreender 

os fatos num panorama real e factível, além do fato que o discente aumenta seus conhecimentos 

da realidade de sua própria cidade. 

Este trabalho é caracterizado por dados primários, através de entrevistas e 

questionários aplicados aos proprietários dos estabelecimentos alimentícios da cidade. Segundo 

Gomes (2013), os dados primários são dados que não estão disponíveis e precisam ser 

levantados, através de um questionário bem elaborado. 

Os dados secundários, segundo Gomes (2013), são dados que já existem, ou seja, 

dados fornecidos por terceiros, sejam eles empresas ou entidades governamentais.  
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5.3 DESIGN DA PESQUISA 

Para facilitar a visualização das etapas do presente trabalho, adotou-se o esquema 

abaixo que facilita ao leitor ter uma clara identificação dos procedimentos empregados para a 

sua realização. Dessa forma, o planejamento e o fluxo das ações da pesquisa estão organizados 

de acordo com o desenho abaixo: 

 

 

Figura 5 - Design de pesquisa 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.4  COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados utilizados na coleta de dados são classificados em primários e 

secundários. Cervo, Bervian, da Silva (2007) definiram os dados primários como: dados obtidos 

com pesquisa de campo, testemunho oral, depoimentos, entrevistas e também questionários. 
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Definiram também os dados secundários como sendo a leitura de relatórios, livros, revistas, 

artigos, e outros conteúdos. 

Neste estudo, os dados primários serão obtidos na aplicação de um questionário, 

com questões semiestruturadas, aplicado aos empresários proprietários de lancherias no 

município de Cachoeira do Sul. 

Para a aplicação das questões quantitativas, foi utilizada a escala Likert, que, 

segundo Domingos, Costa (2014), é técnica de mensuração de dados mais utilizada no meio 

acadêmico, dada a sua simplicidade e capacidade de fazer afirmações quantitativas em que fique 

possível verificar facilmente seus resultados. 

A análise de conteúdo de Minayo (2002) será a ferramenta utilizada para a análise 

das questões qualitativas. Segundo Henning, Fossá (2015), é uma técnica de análise do que foi 

falado pelos entrevistados, ou seja, será feita uma interpretação das respostas, dado o momento 

atual e as circunstâncias em que a empresa se encontra. Ainda sobre a análise de dados, Minayo 

(2004) declara que a análise de discurso, como método qualitativo, contribui para a reflexão e 

consideração da significação das respostas que foram recebidas pela coleta de dados. 

5.5  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para uma melhor captação de dados, será utilizado o tipo de amostragem por 

acessibilidade ou conveniência. Segundo Gil (1999), esses dois tipos de amostragem 

proporcionam ao pesquisador captar apenas as informações em que se tenha uma maior 

facilidade de acesso, admitindo que eles possam representar adequadamente a população. 

Neste sentido, foi realizada uma pesquisa preliminar junto aos órgãos de 

fiscalização do município e junto ao Sindicato dos trabalhadores de bares e restaurantes de 

Cachoeira do Sul, após as informações foram cruzadas com pesquisa realizada na Internet na 

plataforma Google. Foram encontrados 104 estabelecimentos registrados como Bares, 

Restaurantes e Lancherias no município, levando em considerando os aspectos de 

acessibilidade ou conveniência, foi realizado um recorde na população, respeitando como 

critério a localização geográfica dentro do município, neste caso, foi estabelecido como 

parâmetro a região central. 

Dessa forma, a amostra foi reduzida para 20 estabelecimentos sendo 10 

estabelecimentos classificados como restaurantes e 10 estabelecimentos classificados como 

lancherias. A amostra selecionada corresponde a 19,23% do total de estabelecimentos 

devidamente registrados no município. 
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O questionário foi aplicado através da Plataforma Google Drive, sendo também 

realizado contato via WhatsApp, e visita in loco, sempre respeitando as normas de 

distanciamento social e prevenção ao Coronavirus. 

 A coleta de dados ocorreu no período de trinta de outubro de 2021 a dezenove de 

novembro de 2021. As respostas serão visualizadas em forma de gráfico com uma explicação 

acerca dos resultados obtidos. Para manter o sigilo das informações, as empresas não terão seus 

nomes divulgados, apenas serão identificadas como “E1”; “E2”, e assim sucessivamente até o 

“E20”. 

 



31 

 

 

6    RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como uma breve 

discussão em relação as respostas apresentadas.  

6.1  PERFIL DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

Com o intuito de fazer uma análise mais detalhada sobre as estratégias utilizadas 

pelos empresários durante o período da pandemia, em um primeiro momento, procuramos 

qualificar as empresas participantes, quanto ao setor de atuação, números de funcionários, porte 

da empresa e o faturamento médio antes das restrições impostas pela Coronavírus.  

Desse modo, identificamos que 10 (50%) empresas atuam no ramo de restaurantes 

e 10 (50%) atuam no ramo de lancherias, todas as empresas estão localizadas na região central 

do município de Cachoeira do Sul, estrategicamente optou-se por um mesmo número de 

empresas para ambos os segmentos. 

Em relação ao número de colaboradores antes das restrições (2019) as empresas 

tinham em média 6,2 colaboradores registrados formalmente, destaque para a empresa E16 que 

possuía 30 colaboradores e as empresas E4 e E1 com respectivamente 14 e 15 colaboradores 

cada. As empresas E14 e E17 iniciaram suas atividades durante o ano de 2020.  

Também procuramos identificar o “porte” da empresa, ou seja, sua classificação 

perante a Receita Federal, o gráfico 01, apresenta que 2 (10%) empresas são consideradas 

médias; 4 (20%) são pequenas; 6 (30%) são classificadas como MEI (Micro Empreendedor 

Individual); e 8 (40%) das empresas são classificadas como Microempresas. Segundo SEBRAE 

(2006) é considerada Microempresa as empresas comerciais ou de prestação de serviços com 

até 9 empregados. Ainda segundo SEBRAE (2006), a microempresa é aquela que possui receita 

bruta anual de R$240 mil. Paralelo a essa definição, o BNDES (banco nacional do 

desenvolvimento), considera microempresa aquela organização que possua uma receita anual 

máxima de R$1,2 milhão. 
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         Gráfico 01 - Porte da empresa 

 

         Gráfico 2 - Porte da empresa 

 

         Gráfico 3 - Porte da empresa 

 

         Gráfico 4 - Porte da empresa 

 

 

 

Gráfico 02 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

Gráfico 5 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

Gráfico 6 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

Gráfico 7 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

Gráfico 8 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

Gráfico 9 - faturamento médio mensal ano 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa de campo (2021) 

 

Para entendermos melhor os impactos da pandemia na gestão dos empreendimentos 

do ramo da alimentação em Cachoeira do Sul, solicitamos aos empresários que apontassem o 

faturamento médio das suas empresas no ano de 2019. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa de campo (2021) 

      O gráfico 02 apresenta os indicadores em relação ao faturamento médio das 

empresas, onde podemos destacar que 7 (35%) das empresas obteve um faturamento médio 

acima de R$ 50.000,00 por mês no ano de 2019; e 4 (20%) alcançaram um faturamento médio 

entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 por mês no mesmo período. Podemos observar no gráfico 

02, que as demais empresas tiveram faturamento variável, sendo que algumas faturaram até R$ 

10.000,00 por mês, outras tiveram faturamento médio mensal entre R$ 30.000,00 e R$ 

40.000,00 e assim sucessivamente. 
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Gráfico 03 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 20 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 021 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 22 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 023 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 24 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 025 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 26 - A empresa possui site 

 

 

 

Gráfico 027 - A empresa possui site 

 

6.2 SOBRE FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO COM OS CLIENTES 

Com a modernização e globalização dos últimos anos, as empresas tiveram que se 

adequar as novas formas de comunicação com seus clientes e até mesmo com seus parceiros e 

fornecedores. Diante disso, adotar o uso de um perfil em uma rede social, como Facebook e 

Instagram se tornou quase que obrigatório para essa comunicação ser efetiva. Como a 

população está cada vez mais “conectada”, não há melhor forma de alcançar seu público-alvo 

do que através das redes sociais. 

Diante disso, o gráfico (03) abaixo apresenta a relação de empresas que possuem 

site. O que foi surpreendente é o fato de a grande maioria, 16 (80%) das empresas, não possuem 

site. Isso pode indicar que a grande maioria opta apenas pelo uso de redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa realizada (2021) 

 

Conforme indicado pela resposta anterior, as redes sociais cumprem um papel 

fundamental na divulgação da empresa e até mesmo das ofertas e promoções que estão sendo 

oferecidas aos clientes.  

Diante deste fato, procuramos identificar de que forma as empresas procuram se 

relacionar com os seus clientes, o gráfico (04) apresenta uma relação de qual plataforma social 

a empresa utiliza para fazer seu contato com o cliente. A ampla maioria utiliza o Facebook e o  

Instagram para manter relacionamento com seus clientes, neste aspecto, 11 (55%) das empesas 

utiliza como ferramenta o Instagram, enquanto que, 6 (30%) da empresa utiliza o  Facebook, 

com 30% da preferência, 3 (15%) empresas responderam outras redes, mas não indicaram qual. 

Também podemos considerar a utilização simultânea de mais de uma rede social, uma vez que 
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Gráfico 04 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou divulga os seus 

serviços 

 

 

Gráfico 35 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 36 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 37 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 38 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 39 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 40 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 41 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 42 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou divulga os seus 

serviços 

 

 

Gráfico 43 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 44 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

 

 

Gráfico 45 - Qual a forma que a empresa se relaciona e/ou 

divulga os seus serviços 

a combinação pode aumentar o alcance da divulgação e melhorar o relacionamento com os 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa (2021) 

 

Procuramos identificar  quanto tempo as empresas possuem/utilizam as redes 

sociais. O objetivo dessa pergunta era identificar se a prática já era utilizada antes do 

Coronavírus ou se foi potencializada a partir das restrições sanitárias impostas.  Observamos 

nas respostas que 12 (60%) das empresas já utilizava as redes sociais como estratégia antes dos 

problemas ocasionados pela pandemia do Covid19, 6 (30%) empresas utilizam a pelo menos 

um ano e que 2 (10%) utilizam a menos que um ano. 

Nas respostas notamos que a maioria das empresas já tinha a prática de fazer uso 

das redes sociais como ferramenta de marketing e interação com os clientes, no entanto, é 

importante destacar que 8 empresas iniciaram a utilização das redes sociais durante as restrições 

sanitárias, o que pode indicar um processo de adaptação das mesmas para manter suas vendas 

e se aproximar dos seus clientes. 

6.3 SOBRE O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Para melhor entender o processo de gestão realizado nas empresas foco deste 

estudo, buscamos identificar como é realizado o processo de tomada de decisão e quais os 

setores da empresa que são mais considerados no momento de se decidir e/ou planejar alguma 

ação. 

As respostas indicam que 7 (35%) dos empresários tomam as decisões pensando no 

longo prazo; 6 (30%) planejam pensando no curto prazo; e apenas 2 (10%) tomam decisões 

apenas para resolver problemas pontuais. Considerando as respostas apresentadas acima, 
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Gráfico 05 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 50 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 051 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 52 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 053 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 54 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 055 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 56 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

Gráfico 057 - Qual é a área onde ocorrem as decisões mais frequentemente 

 

 

 

podemos observar uma melhora no processo de planejamento e de tomada de decisão, pois 

geralmente, notamos que os gestores das empresas de pequenas de porte passam mais 

“apagando incêndios” do que planejando, a presente pesquisa pode indicar uma mudança 

cultural dos empresários.  

Ainda buscando compreender melhor o processo de planejamento e decisão, 

pedimos para os empresários indicarem em qual setor da empresa as decisões são tomadas com 

mais frequência. O gráfico 05 abaixo, indica que a grande maioria, ou seja, 13 (65%) dos 

empresários se dedicam a planejar e tomar decisões relacionadas com o setor de vendas da 

empresa e que 4 (20%) tomam decisões visando o crescimento estratégico da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa (2021) 

 

Compreendemos que a concentração da tomada de decisão no setor de vendas, 

corresponde a importância que esta área possui para a manutenção das atividades empresariais, 

uma vez que, é a partir das vendas que os recursos financeiros entram na empresa, desta forma 

mantendo a estrutura e/ou possibilitando a ampliação dos investimentos. 

6.4  IMPACTOS DA PANDEMIA (RESTRIÇÕES) NO EMPREENDIMENTO 

Com o intuito de responder à questão especifica sobre o impacto da pandemia e das 

medidas restritivas impostas em virtude das questões sanitárias, elaboramos um bloco de 

perguntas para identificar quais foram os principais pontos sentidos pelos empreendedores e 

por seus negócios. 

Neste sentido a primeira questão solicitava que os gestores apontassem o índice de 

redução do faturamento mensal médio, comparando com o mesmo período antes das restrições. 
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Gráfico 06 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 65 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 066 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 67 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 068 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 69 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 070 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 71 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 072 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 73 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

 

 

 

Gráfico 074 - Redução média percentual de 2020 em relação a 2019 

Os dados apresentam uma relação Cross Section, ou seja, os meses de análise correspondem de 

março a dezembro de 2019 e março e dezembro de 2020. 

O gráfico 06, 9 (45%) das empresas apontaram redução média entre 30% e 50% se 

comparado ao mesmo período de 2019; para 5 (25%) das empresas o impacto médio 

representou uma redução do faturamento em 50% ou mais se comparado ao mesmo período. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo aluno a partir da pesquisa (2021) 

 

Realizando uma análise cruzada entre o faturamento mensal médio apresentado em 

2019 (Ver Gráfico 2) e a taxa o Gráfico 06, podemos concluir que ocorreu uma perda de 

aproximadamente R$ 22.500,00 no faturamento das empresas, isso considerando os maiores 

índices de respostas.  

Notamos que os valores apresentados em 2019, sofreram forte queda devido a 

pandemia que assolou o planeta como um todo e a inflação que é consequência disso, e especial 

o setor de comercio de alimentos. Inúmeras restrições foram impostas para estes tipos de 

estabelecimentos, dentre elas estão: fechamento obrigatório das portas, sem poder haver 

atendimento presencial e também sem poder fazer entregas no modelo tele-entrega.  

Com o passar dos meses algumas flexibilizações foram concedidas a estes 

estabelecimentos, como a possibilidade de o cliente pegar seu alimento no estabelecimento e 

levar para casa (take-away); a permanência de alguns clientes presencialmente, desde que 

respeitado o distanciamento social e o uso de máscara facial e álcool em gel 70%. 

Procuramos identificar o impacto também em relação a manutenção e/ou 

contratação de pessoal, neste caso, os dados coletados são referentes ao período antes da 

pandemia (2019) e já ao período com uma flexibilização maior das atividades (2021). O gráfico 
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Gráfico 07 - Número de colaboradores por estabelecimento 2019 - 2021 

 

 

 

Gráfico 80 - Número de colaboradores por estabelecimento 2019 - 2021 

 

 

 

Gráfico 081 - Número de colaboradores por estabelecimento 2019 - 

2021 

 

 

 

Gráfico 82 - Número de colaboradores por estabelecimento 2019 - 2021 

07, apresenta o número de colaboradores de cada empresa, já realizando uma comparação com 

os dados apresentados referente ao auge da pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa (2021) 

 

Sobre o número de colaboradores podemos observar: 02 empresas afirmaram que 

possuem apenas um empregado; 02 empresas afirmaram que possuem dois funcionários 

empregados atualmente; 03 empresas possuem três funcionários; 01 estabelecimento possui 

quatro empregados; outras 02 empresas possuem cinco funcionários; 04 empresas possuem seis 

funcionários; outras 02 empresas possuem dez funcionários, além de 02 empresas com doze 

funcionários e, por fim, 01 estabelecimento conta com catorze funcionários e outro com vinte. 

Considerando o número total de colaboradores “formais”, as 20 empresas pesquisadas 

contribuem com o emprego de 130 pessoas na cidade de Cachoeira do Sul.   

Outra análise que pode ser realizada diz respeito a redução ou incremento do 

número de colaboradas, observamos que 05 empresas mesmo com as dificuldades impostas 

pelas restrições sanitárias, mantiveram seu quadro de pessoal; 07 empresas aumentaram seu 

quadro de colaboradores o que pode indicar que as ações e estratégias adotados pelos gestores 

surtiu efeito; enquanto 05 empresas tiverem que reduzir o número de colaboradores, em relação 

a redução, destacamos a empresa E4 que reduziu de 15 colaboradores para 10 colaboradoras, a 

empresa E11 que reduziu de 6 colaboradores para 1 colaborador e a empesa E16 que reduziu 

de 30 para 20 colaboradores. Por outro lado, a empesa E14 que ainda não operava em 2019 e 

abriu as suas portas em 2020 durante a pandemia, contratou sozinha 12 colaboradores. 
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6.5 Quais as decisões e Estratégias foram tomadas durante as restrições impostas pelo 

Coronavírus 

Neste bloco de perguntas procuramos identificar os movimentos estratégicos e as 

ações que adotadas pelos empresários para minimizar os impactos das restrições impostas 

durante a pandemia.  

É importante salientar que em 100% das empresas entrevistadas tiveram algum tipo 

de prejuízo durante a pandemia o que acarretou a realização de algum tipo de corte gasto. Assim 

descreveu o proprietário da empresa “E7” acerca das restrições: 

 “Primeiramente seguimos todas as regras de convivência, no início era 

muito novo para todos, não sabíamos se iria durar uma semana, foram muitas decisões 

tomadas em cima do que o cenário nos apresentava. No início em relação a empresa, 

como não podíamos operar optei por férias para todos, após acabei utilizando as 

reduções de jornadas e suspensões que foram ofertadas pelo governo. De imediato 

não tinha outra decisão a ser tomada, pois a empresa não estava operando e não tinha 

como arcar com os salários dos colaboradores. O impacto com os dias fechados foi 

enorme. Junto com toda a situação em relação ao vírus os insumos foram nas alturas. 

Estratégias de Marketing, e alterações no cardápio foram primordiais para 

reestruturação a longo prazo da empresa”. (Proprietário Empresa E7) 

 

A necessidade de ajustes foi uma questão comum a todas as empresas, vejamos, 

“[...] precisei fazer Cortes de custos fixos (Empregados formais), troca de fornecedores 

(pesquisa de preços) e mudança de ponto (redução do aluguel)” (Proprietário Empesa E10). 

Conforme já comentado, o corte de gastos foi o que dominou nas respostas dos proprietários 

dos estabelecimentos. Entre os cortes de gastos mais respondidos estão: a) demissão de pessoal 

em 4 (20%) das empresas; b) compras reduzidas em 3 (15%) estabelecimentos; c) alteração de 

cardápio devido ao aumento do valor do insumo em 2 (10%) empresas; d) redução de horários 

em também 2 (10%) empresas; e e) suspensão de contratos em 1 (5%) estabelecimento. 

Os gestores/empresários também foram questionados sobre as quais os impactos as 

decisões tiveram para a gestão da empresa. Destacamos alguns depoimentos “[...] tive de 

buscar empréstimos e até mesmo utilizar recursos próprios para quitar os custos fixos e 

despesas extras para seguir vivo no ramo alimentício” (E5); já o proprietário do 

estabelecimento (E4) disse “[...] precisei fazer realocações de despesas e pessoal”. 

Pedimos para gestores/empresários apontarem se as decisões tomadas tiveram um 

impacto positivo ou negativo, para 19 (95%) dos entrevistados as decisões tomadas mesmo que 

“doloridas”, tiverem um impacto positivo para a sobrevivência e manutenção dos 

empreendimentos. 

Em relação ao processo de tomada de decisão e a mensuração dos resultados 

alcançados, foi perguntado se é utilizada alguma metodologia de acompanhamento que tenha 
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como objetivo medir os impactos das decisões. Das 20 empresas pesquisadas, 16 (80%) 

informaram que não utilizam nenhum tipo de metodologia de controle de desempenho; 4 (20%) 

informaram que utilizam, aqui é importante destacar que uma das empresas pesquisadas é uma 

franquia importante no cenário nacional e internacional. 

Das 4 empresas que responderam, destacam-se as seguintes respostas: indicadores 

de atividade, CMV (custo de mercadoria vendida), liquidez, custos fixos e variáveis, margem 

de contribuição e ponto de equilíbrio, as quais apenas 1 (5%) empresa afirmou utilizar estas 

metodologias; software que gera gráficos diários relacionados as vendas também faz parte de 

apenas 1 (5%) estabelecimento consultado. 

Durante o período mais severo da pandemia, onde foram estabelecidas restrições 

sanitárias mais contundentes, muitas empresas tiveram nas ações mercadológicas o escape 

necessário para manter, retomar ou aumentar suas vendas. Neste sentido, perguntamos se 

estrategicamente fazem o uso de algum tipo de propaganda para promover as vendas dos seus 

produtos.  

Para 17 (85%) das empresas é imprescindível fazer algum tipo de propaganda 

específica, visto que o “boca a boca” não é um meio eficaz para conquistar mais clientes. 

Perguntados também em qual meio de comunicação são feitas essas propagandas, 18 (90%) dos 

entrevistados afirmaram que as propagandas são feitas nas redes sociais. Questionados se 

utilizam propagandas em outros meios: 9 (45%) utilizam o rádio como estratégia de marketing; 

e apenas 3 (15%) fazem ações de propaganda em jornais.  

Dentre as empresas que utilizam as redes sociais para interagir e promover sua 

empresa,  16 (88,8%) afirmar que as ações e interações são realizadas apenas uma vez por 

semana, enquanto apenas 2 (11,12%) empresas realizam e interagem com os clientes 

diariamente.   

Os gestores dos empreendimento que fazem uso de mais de uma forma de 

propaganda para anunciar seus produtos foram questionados acerca de qual deles é mais efetivo 

para o negócio, 13 (80%) afirmam que as redes sociais são muito mais eficazes no quesito 

alcance e importância para o tipo de mensagem que querem transmitir, o que fica evidente no 

seguinte depoimento, “Já fizemos propagandas em rádio , jornal e aplicativos , mas temos 

por experiência que o nosso resultado só é obtido através das redes sociais (Facebook e 

Instagram) da própria divulgação dos nossos produtos em promoções e 

compartilhamentos” (E12). 
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Ainda em relação a utilização das redes sociais como plataforma para fazer seus 

anúncios, perguntamos para os empresários como utilizam, sendo que destacamos o seguinte 

depoimento do dono da empresa “E8” ,“Fazemos todas as divulgações e promoções dos 

nossos produtos , desde a montagem e tratamentos das fotos , bem como o 

compartilhamento através do Facebook e Instagram público, entre amigos e clientes”.  

Também observamos que é uma ação comum entre as empresas a divulgação do 

cardápio e de novidades que estão sendo ofertados, em suas redes sociais. Os gestores foram 

questionados sobre a “Tele-entrega”, sendo que todos informaram que intensificaram a 

utilização desta estratégia durante a pandemia.  

Outro ponto importante que buscamos identificar, diz respeito as estratégias de 

vendas, e quais decisões foram utilizadas para continuar vendendo, neste ponto, destacamos o 

seguinte depoimento: “Foi manter o mesmo valor dos nossos produtos, sem repassar a 

inflação dos insumos utilizados em nossa produção. Além da redução de todos nossos 

custos fixos, também fizemos algumas promoções com combos de produtos que 

bonificavam nossos clientes”. (E16), selecionamos o presente depoimento, por entender que 

ele representa a visão e o espírito empreendedor dos empresários entrevistas. Também 

destacamos outra fala, agora do empresário proprietário da empresa “E5” “[...] procuramos 

manter a excelência no atendimento, mantendo um cuidado redobrado com relação a 

higiene” 

Pedimos para empresários destacar se as estratégias de vendas tiveram impacto 

positivo, negativo ou em parte, esta pergunta tinha a necessidade de ser justificada.  Para 13 

(65%) dos empresários a resposta foi “em parte” e isso pode ser entendido pelo retorno que não 

foi alcançado. 

Justificando a resposta anterior “em parte”, o proprietário da empresa “E9” relatou 

que: “Mesmo com vários decretos, que nos mantiveram fechados por um longo tempo sem 

o atendimento presencial , conseguimos nos manter com um fluxo mínimo financeiro de 

caixa, através das vendas via Delivery”. Seguindo com as justificativas, “E3” disse: “Minha 

empresa apresenta dificuldades, após a pandemia agregado ao enorme aumento dos 

insumos, repassar tudo de forma grotesca para os clientes foi bem impactante para eles. 

Até hoje a empresa não opera na margem antiga, para amenizar a situação, a longo prazo 

esperamos poder voltar a operar normalmente com a margem desejada”. 

Por fim, pedimos para os empresários um depoimento relacionamento o Covid19 

com o seu empreendimento, a seguir passamos a destacar algumas importantes respostas. O 
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proprietário da empresa “E2” chegou à conclusão em apenas uma palavra: “devastador”. Já para 

outro empresário: 

 

 

 “Todos, principalmente financeiro e emocional; financeiro = trabalhar 

sem perspectiva de vendas, sem a rotatividade de clientes, tendo que cumprir com 

todas as obrigações legais de uma empresa, sem contar com ajuda de ninguém. 

Emocional = medo da doença e/ou de algum ente querido ficar doente e a indecisão 

de ter que mudar para outro ramo e/ou fazer outra coisa na vida para sobreviver a tudo 

isto”. “ (Proprietário Empresa E13) 

 

Também destacamos outros pontos ainda citados pelos empreendedores estão: a) 

queda abrupta do faturamento em 1 (5%) empresa; b) obrigação de demitir funcionários em 4 

(20%) dos estabelecimentos; c) redução no horário de vendas em 3 (15%) dos estabelecimentos; 

d) redução da clientela em todos os estabelecimentos, devido às restrições de circulação. 

Questionamos sobre a primeira atitude com relação a restrição no atendimento de 

clientes, todos os proprietários afirmaram que cumpriram as regras de distanciamento social, 

mantendo cadeiras e mesas separadas. No entanto, as atitudes mais impactantes foram: 

demissão de funcionários em 4 (20%) dos estabelecimentos e a criação do serviço de tele-

entrega em 2 (10%) para poder continuar atendendo os clientes.  

Também perguntamos se eles estavam ou sentiram-se preparados para tomar as 

decisões necessárias, apenas uma empresa se dizia estar preparada para tomar essas atitudes e 

todas as outras disseram que foram “pegas de surpresa”, não podendo prever nem se antecipar 

em suas decisões. 

Por fim, após uma análise mais detalhada das respostas apresentadas nos 

questionários elaboramos a figura 6 onde procuramos realizar uma comparação dos principais 

aspectos abordados na pesquisa.  
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Figura 6 - Comparação 2019-2020 

CONSTRUTOS/ 

EMPRESAS 

ANO 2019 
 

FATURAMENO 
NÚMERO 

COLABORADORES 

 

CONSTRUTOS/ 

EMPRESAS 

ANO 2020 
 

REDUÇÃO  

CUSTOS 

 

 

NÚMERO 

COLABORADORES 

Empresa 01 
Acima de 

R$50.000,00 
14 Empresa 01 

Reduziu em média 10% a 30% comparado 

com 2019 

 

14 

Empresa 02 
Acima de 

R$50.000,00 
6 Empresa 02 

Reduziu em média 10% a 30% comparado 

com 2019 

 

6 

 

Empresa 03 
Entre R$20.000,00 e 

R$30.000,00 mês 
4 Empresa 03 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

5 

Empresa 04 
Acima de 

R$50.000,00 
15 Empresa 04 

Reduziu em média 10% a 30% comparado 

com 2019 

 

10 

Empresa 05 
Acima de 

R$50.000,00 
4 Empresa 05 Reduziu 10% ou mais comparado com 2019 

 

6 

Empresa 06 
Acima de 

R$50.000,00 
7 Empresa 06 Reduziu 50% ou mais comparado a 2019 

 

6 

Empresa 07 
Entre R$20.000,00 e 

R$30.000,00 mês 
2 Empresa 07 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

2 

Empresa 08 
Menos de 

R$10.000,00 mês 
6 Empresa 08 Reduziu 10% ou mais comparado com 2019 

 

4 

Empresa 09 
Acima de 

R$50.000,00 
1 Empresa 09 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

2 

Empresa 10 
Entre R$40.000,00 e 

R$50.000,00 mês 
1 Empresa 10 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

1 

Empresa 11 
Entre R$10.000,00 e 

R$20.000,00 mês 
6 Empresa 11 Reduziu 50% ou mais comparado a 2019 

 

1 

Empresa 12 
Entre R$10.000,00 e 

R$20.000,00 mês 
3 Empresa 12 Reduziu 50% ou mais comparado a 2019 

 

1 



43 

 

 

Empresa 13 
Entre R$20.000,00 e 

R$30.000,00 mês 
 4 Empresa 13 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

5 

Empresa 14 
Menos de 

R$10.000,00 mês 
 0 Empresa 14 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

12 

 

Empresa 15 
Acima de 

R$50.000,00 
 3 Empresa 15 Reduziu 50% ou mais comparado a 2019 

 

12 

 

Empresa 16 
Entre R$30.000,00 e 

R$40.000,00 mês  
 30 Empresa 16 Reduziu 50% ou mais comparado a 2019 

 

20 

Empresa 17 
Menos de 

R$10.000,00 mês 
0 Empresa 17 Reduziu 10% ou mais comparado a 2019 

 

3 

Empresa 18 
Entre R$20.000,00 e 

R$30.000,00 mês 
 10 Empresa 18 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

10 

Empresa 19 
Entre R$30.000,00 e 

R$40.000,00 mês 
 6 Empresa 19 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

6 

Empresa 20 
Entre R$20.000,00 e 

R$30.000,00 mês  
 3 Empresa 20 

Reduziu em média 30% a 50% comparado 

com 2019 

 

3 

 

 

  

 

 

Podemos observar que, a partir dos relatos dos proprietários, todas as empresas tiveram quedas bastante expressivas no que tange a 

questão do faturamento médio mensal. Isso pode ser visualizado quando descobrimos que 9 (45%) das empresas teve uma redução média entre 

30% e 50% comparado aos meses de 2019 e outras 5 (25%) empresas tiveram um resultado ainda pior, em que seu faturamento caiu, em média, 

50% comparado aos meses de 2019. 

 

 

 

questão do faturamento médio mensal. Isso pode ser visualizado quando descobrimos que 9 (45%) das empresas teve uma redução 

média entre 30% e 50% comparado aos meses de 2019 e outras 5 (25%) empresas tiveram um resultado ainda pior, em que seu faturamento caiu, 

em média, 50% comparado aos meses de 2019. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar quais 

foram as decisões adotadas pelos empreendedores do setor de restaurantes e lancherias da 

cidade de Cachoeira do Sul durante a pandemia provocada pelo Covid19.  

As empresas pesquisadas estão localizadas na região central do município de 

Cachoeira do Sul, foram pesquisadas 20 empresas, sendo 10 restaurantes e 10 lancherias, em 

média as empresas possuíam no ano de 2019 6,2 colaboradores, sendo que a empresa E16 

possuía 30 colaboradores, sobre o porte da empresa a maioria é classificada como 

Microempresas  e Micro Empreendedor Individual.  Em relação ao faturamento as empresas 

informaram que no ano de 2019 foi de R$ 50.000,00 mensal. 

Resgatando os objetivos específicos, observamos que as empresas em sua maioria 

não possuem site, no entanto, interagem com o seu público-alvo através das redes sociais, sendo 

que a maioria 11 empresas utiliza o Instagram como principal ferramenta seguida pelo 

Facebook com 6 empresas. Também foi identificado que as empresas já utilizavam as redes 

sociais para interação com os seus clientes, e que apenas intensificaram essa relação no período 

de pandemia. 

Sobre o objetivo que tinha como foco identificar o processo de tomada de decisão 

e o planejamento estratégico, 7 empresas tomam as decisões pensando a longo prazo e 6 

empresas no planejam e tomam as decisões pensando no curto prazo. No entanto, ainda foi 

detectado empresas que só tomam decisão para “apagar incêndios”, ou seja, sem nenhum tipo 

de planejamento. 

Em relação ao impacto das restrições provocadas pela pandemia, observamos uma 

redução de 25% em média em relação ao faturamento mensal, a análise respeitou o critério 

Cross Section, para análise das informações. No que tange ao número de colaboradores ocorreu 

um pequeno aumento saindo de 6,2 em 2019, para 6,5 em 2021. Destacamos que algumas 

empresas reduziram o número de colaboradores, por outro lado, novos empreendimentos foram 

abertos durante a pandemia e outros acabaram contratando. 

Por fim, em relação ao objetivo principal, identificamos que as estratégias estão 

relacionadas em sua maioria a redução das despesas correntes, o que possibilitou folego para 

empresa enfrentar o momento de restrições, em relação as ações estratégicas mercadológica 

ficaram alinhadas os aspectos relacionados a vendas.  

Assim sendo, um grande destaque desse estudo foi a reação dos proprietários ao 

relatarem o que aconteceu e ainda está acontecendo na gestão de seus estabelecimentos. É fato 
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que nenhum desses empreendedores estava preparado para enfrentar uma situação dessa 

magnitude, onde tiveram que, do dia para a noite, por orientação do governo estadual e federal, 

fechar suas portas e não poder comercializar nenhum tipo de alimento no modelo presencial. 

Outrossim, vale destacar a resposta de alguns empreendedores acerca da falta de 

apoio por parte do governo com relação a parte fiscal. Segundo eles, quando houve a promessa 

de que alguns tipos de dívidas poderiam ser pagas no futuro, não esperavam que essas dívidas 

fossem cobradas mesmo que a situação da empresa não tivesse se reestabelecido aos patamares 

anteriores a pandemia. Dessa forma, muitos estão com vários pagamentos atrasados, correndo 

até mesmo risco de sofrerem cortes de fornecimento de água e luz. 

Com relação a forma com que esses empresários lidaram com o relacionamento 

com seus clientes, cabe ressaltar a grande importância atualmente das redes sociais para a 

comunicação de seus produtos e alimentos. Conforme informado por eles, Facebook e 

Instagram dominam essa tendência que só tem aumentado ao longo dos anos. 

Esses proprietários fazem diversos usos dessas plataformas para chamar a atenção 

de novos clientes e tentar fidelizar os clientes mais recorrentes. Os usos dessas mídias vão desde 

a divulgação do “cardápio do dia”, até publicações sobre eventos especiais que ocorrerão em 

determinada data, a postagem de promoções e sorteios de brindes e até mesmo a conversa 

individual com o consumidor, para se ter uma relação mais próxima com  o mesmo. 

Um fato surpreendente verificado na análise das respostas foi que quase a metade 

dos empresários utilizam o rádio como forma de divulgar seus produtos. Em um mundo cada 

vez mais globalizado e conectado à internet, este meio de comunicação ainda resiste. Segundo 

os próprios proprietários, o uso dessa mídia é fundamental para conquistar mais clientes. Isso 

reflete a característica da população local, que faz uso ainda de meios de comunicação mais 

antigos. 

Ademais, como era de se presumir, a grande maioria dos entrevistados tem as suas 

mais importantes decisões voltadas para o setor de vendas da empresa. É fato que este 

departamento teve e está tendo grandes desafios durante a pandemia de coronavírus. Esses 

desafios se devem em grande parte, ao receio dos clientes em retornarem fisicamente aos 

estabelecimentos, ficando adeptos do sistema tele-entrega. 

É interessante notar que a grande maioria das empresas consultadas não possui um 

modelo de gestão estabelecido, com parametrizações, modelos e projetos. A grande maioria dos 

proprietários informou que nem faz uso de metodologias para medir o quanto suas decisões 

impactam nas vendas.  
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Todos os dados obtidos durante o processo de pesquisa foram de suma importância 

para um conhecimento mais técnico e profundo do acadêmico acerca da gestão empresarial 

prática, fora dos livros. Todas as conversas e encontros com os empresários foram de grande 

valia para a consolidação de vários conceitos aprendidos em sala de aula e que servirão para 

toda a vida prática fora da universidade.  

Cabe ressaltar ainda que durante toda a aplicação da presente pesquisa foram 

tomadas todas as formas de cuidado e distanciamento. As conversas com os empresários foram 

todas com a utilização de máscara e álcool gel e mantido um distanciamento seguro. 

 Graças a este trabalho, o acadêmico pôde vivenciar a realidade de como é a gestão 

das empresas do ramo mais afetado pela pandemia de Coronavírus. O conhecimento absorvido 

com relação a gestão e formas de lidar com desafios serão de grande aproveito para a carreira 

do aluno. 

Como pôde ser verificado na pesquisa, as plataformas digitais são utilizadas 

somente para a divulgação de pratos e cardápios do dia, quando isso é feito. Como sugestão, as 

empresas poderiam aplicar estratégias mais efetivas de marketing digital, onde consigam 

fidelizar os clientes e alcançar novos consumidores, através de uma propaganda e uma 

divulgação mais consciente. Isso leva a outro ponto de sugestão, que também não acontece nas 

empresas, mas é de fundamental importância: o monitoramento das ações e decisões tomadas 

na empresa. Essa atividade sem dúvida é crucial para a sobrevivência de uma empresa num 

cenário tão incerto e imprevisível. 

Por fim, sugerimos que novos estudos sejam realizados utilizando como temática 

de como os pequenos e micro empreendimento enfrentaram a crise provocada pelo Covid19.  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL-UERGS 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 

EM PESQUISA. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – UERGS 

NOME/EMPRESA:__________________________________________________ 

RG/CPF/CNPJ: ________________________________________________ 

Este Consentimento Informado explica o Trabalho de Conclusão de Curso “A GESTÃO 

DAS EMPRESAS DO SETOR DE REFEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA SO SUL: UM ESTUDO 

DAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DAS RESTRIÇÕES PROVOCADAS PELO COVID-19” para o 

qual você está sendo convidado a participar.  Por favor, leia atentamente o texto abaixo e 

esclareça todas as suas dúvidas antes de assinar.  

Aceito participar do Trabalho de Conclusão de Curso “A GESTÃO DAS EMPRESAS DO 

SETOR DE REFEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA SO SUL: UM ESTUDO DAS AÇÕES 

PARA ENFRENTAMENTO DAS RESTRIÇÕES PROVOCADAS PELO COVID-19” do Curso de 

Administração da Uergs Unidade Cachoeira do Sul-RS , que tem como objetivo Descrever as  

principais ações/estratégias utilizadas pelos gestores de restaurantes e lancherias do município 

de Cachoeira do Sul, no enfrentamento das restrições provocadas pelo Covid-19 A minha 

participação consiste na recepção e/ou responder de maneira on-line (e-mail ou google drive) o 

questionário aplicado/enviado pelo acadêmico Gustavo Rehbein Mendes da Silva para a 

realização da entrevista. 

Fui orientado de que as informações obtidas neste Trabalho de Conclusão serão 

arquivadas pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS e que este projeto/pesquisa 

resultará em um Trabalho de Conclusão de Curso escrito pelo aluno. Para isso, ( ) AUTORIZO 

/ ( ) NÃO AUTORIZO a minha identificação e a da empresa onde será realizado a estudo para a 

publicação no TCC.) Declaro ter lido as informações acima e estou ciente dos procedimentos 

para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso, estando de acordo. 

Assinatura____________________________________________ 

Local e data: _________________________, _____/_____/______ 
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Prezados, 

Encaminhamos a V. S.ª um questionário para a coleta de dados referente ao trabalho de 

conclusão de curso de administração A GESTÃO DAS EMPRESAS DO SETOR DE 

REFEIÇÕES NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL: UM ESTUDO DE AÇÕES PARA 

ENFRENTAMENTO DAS RESTRIÇÕES PROVOCADAS PELO COVID-19 que estamos 

desenvolvendo como trabalho de conclusão de curso na UERGS – com o objetivo de contribuir 

para a identificação dos processos de gestão voltados à análise das estratégias empresariais. 

A pesquisa/entrevista está sendo realizada junto aos proprietários de restaurantes e lancherias 

do município de Cachoeira do Sul – RS. Esclarecemos, outrossim, que o sigilo das informações 

coletadas será absoluto, preservando-se o anonimato dos respondentes e a não identificação da 

empresa. Para tanto, solicitamos a V. S.ª sua participação para a realização respondendo o 

questionário, em anexo. Desde já nos colocamos a disposição para enviar uma cópia dos 

resultados da pesquisa, após a devida aprovação da banca de avaliação. 

A concretização de nosso trabalho depende de sua participação e colaboração, às quais 

agradecemos antecipadamente. Colocamo-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos 

necessários pelo telefone (51) 99129-7026 ou pelo e-mail Gustavo-mendes@uergs.edu.br 

 

Atenciosamente. 

 

Gustavo Rehbein Mendes da Silva                      Prof. Dr. João Carlos Coelho Jr 

Acadêmico Curso de Administração                               Docente UERGS 
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1. CARACTERISTICAS GERAIS 

1.1 Nome da Empresa: _______________________________________ 

1.2 Ramo de atuação:   (   ) Restaurante             (    ) Lancheria 

1.2 Endereço:____________________________ Bairro:_____________________ 

1.3 E-mail: _______________________________________________________ 

1.4 Possuí Site:  (   ) sim      (    ) não 

Se sim, qual o endereço:________________________________________ 

1.5 A empresa possuí Redes Sociais:  (   ) Facebook  (  ) Instagram  (   ) Outras_______________ 

1.6 A quanto tempo a empresa possui Redes Sociais:  (   ) Menos de 1 ano   (    ) já faz 1 ano  

(  ) Mais de 2 anos  

1.7 Quantos funcionários possui atualmente: ________________ 

1.8 Destes quantos são formalizados:_____________ / e quantos são terceirizados: 

______________ 

1.9 Quantos funcionários tinha em 2019?________________ 

1.10 A empresa está classificada como: 

(   ) MEI – Micro Empreendedor Individual   /  (   ) ME – Micro Empresa  /  (   ) PE – Pequena 

Empresa / (   ) Média Empresa  / (  ) Grande Empresa 

1.11 Poderia nos indicar seu faturamento médio no ano de 2019? 

(   ) Menor que R$ 10.000,00 por mês 

(   ) Entre R$ 10.000 e R$ 20.000 por mês 

(   ) Entre R$ 20.000 e R$ 30.000 por mês 

(   ) Entre R$ 30.000 e R$ 40.000 por mês 

(   ) Entre R$ 40.000 e R$ 50.000 por mês 

(   ) Acima de R$ 50.000 por mês 

1.12 Ainda em relação ao faturamento médio de sua empresa. Poderia nos indicar em 

porcentagem se ocorreu redução no ano de 2020? 

(   ) Reduziu em média 10% comparado aos meses de 2019 

(   ) Reduziu em média entre 10% e 30% comparado aos meses de 2019 

(   ) Reduziu em média entre 30% a 50% comparado aos meses de 2019 

(   ) Reduziu em média 50% ou mais, se comparado aos  meses de 2019 

1.13 Indique os meses de ano onde a empresa consegue suas melhores vendas:  

(   ) Janeiro  (   ) Fevereiro  (   ) Março   (   ) Abril  (   ) Maio   (   ) Junho   (  ) Julho  (   ) Agosto 
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(  )  Setembro    (   ) Outubro  (   ) Novembro  (   ) Dezembro 

 

1.14 Qual produto você considera o “Carro Chefe” do seu estabelecimento? 

________________________________________ 

1.15 Você considera o seu produto Sazonal? (   ) sim   (   ) Não 

2. SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO 

2.1 Você fica de olho no Mercado (Concorrentes e Consumidores) para identificar algum 

possível problema ou oportunidade? 

(  ) SIM   (   ) NÃO 

2.2 Em relação aos Objetivos da Empresa quais fatores você considera quando precisa decidir 

algo? 

_______________________________________________________________________ 

2.3 Suas decisões procuram ser tomadas: 

(   ) Pensando no Longo Prazo / (   ) Pensando no curto prazo / (   ) Pensando no Médio Prazo 

(   ) Só tomo decisões para resolver problemas pontuais e que tenha urgência 

2.4 Suas decisões mais frequentes estão ligadas a qual área da empresa 

(  ) Recursos Humanos / (  ) Vendas / (   ) Finanças (Contas a pagar) / (   ) Fornecedores 

(   ) Estratégias para o Crescimento da Empresa 

2.5 Durante as restrições impostas pelo Coronavírus, o que você levou em consideração ao 

tomar uma decisão? 

__________________________________________________________________________ 

2.6 Quais foram as decisões tomadas durante as restrições impostas pelo Coronavírus? 

__________________________________________________________________________ 

2.7 Em relação as decisões tomadas durante as restrições impostas pelo Coronavírus, quais 

foram as consequências para a empresa em relação a gestão? 

___________________________________________________________________________

_ 

2.8 Ainda conforme a pergunta anterior. Você considera que as decisões tomadas tiveram um 

impacto: (   ) Positivo   (   ) Negativa 

Justifique a sua resposta: _________________________________________ 

2.9 A empresa faz uso de alguma técnica para medir o desempenho, ou seja, para verificar se 

os resultados planejados foram alcançados? (   ) Sim    (   ) Não 
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2.10 após a tomada de decisão você utiliza alguma metodologia para medir o 

desempenho/resultado da decisão implementada? (   ) Sim     (   ) Não 

Se sim, qual? __________________________________ 

2.11 Em relação ao processo de decisão como ele ocorre? Como a decisão é tomada? 

_________________________________________________________________________ 

3. ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS 

3.1 A empresa faz uso de alguma prática de “Propaganda” para divulgar seus produtos?  

(   ) Sim     (   ) Não 

Se sim, Marque as alternativas 

(   ) Propaganda em Radio  / (   ) Propaganda em Jornais / (   ) Propaganda na TV local 

(   ) Redes Sociais 

3.2 A empresa Utiliza propaganda em Redes Sociai:  (   ) Sim   (   ) Não 

Quais? _________________________ Qual a frequência? ______________________ 

3.3 Considerando a resposta anterior (questões 3.1 e 3.2). Identifique na sua opinião qual forma 

de propaganda é mais efetiva para o seu negócio? 

3.4 Em relação as vendas. A empresa trabalha com Tele-entrega? (  ) Sim   (  ) Não 

3.5 A empresa trabalha com cartões de crédito? (   )  Sim   (   ) não 

3.6 em relação as Redes Sociais. Descreva como a empresa utiliza 

___________________________________________________________________________

_ 

3.7 A empresa oferece algum tipo de treinamento para os funcionários em relação ao produto 

vendido e em relação a técnicas de atendimento?  (   ) Sim   (   ) não  

3.8 Durante a Pandemia quais foram as Estratégias de vendas que você utilizou? 

___________________________________________________________________________

_ 

3.9 Você considera que estas estratégias tiveram resultados positivos? 

___________________________________________________________________________

_ 

4. EM RELAÇÃO AO Covid19 

4.1 Descreva quais foram os impactos do Coronavírus para o seu negócio 

___________________________________________________________________________

_ 
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4.2 Diante do início da pandemia, descreva qual foi sua primeira atitude com relação a restrição 

no atendimento de clientes. 

___________________________________________________________________________

_ 

4.3 Com relação a resposta dada acima, você considera que estava preparado para tomar essa 

atitude ou foi “pego de surpresa”? 

___________________________________________________________________________

_ 

4.4 Com relação ao nível de satisfação dos clientes, você acha que a pandemia afetou 

negativamente esse quesito? 

___________________________________________________________________________

_ 


