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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como proposta o desenvolvimento e fundamentação 

teórica e pratica a partir de pesquisa e entrevista sobe os exercícios atuais da 

empresa, ObaráBurguer Grill. Baseando-se nas disciplinas aplicadas durante o 

primeiro semestre do curso, para que possa ser demonstrado o grau de 

aproveitamento que obtivemos e ao mesmo tempo , ampliarmos os 

conhecimentos através da pesquisa. 

Verificar-se á dentro da empresa os tipos de organização e seus 

respectivos seguimentos, seus sistemas de informação, comunicação externa e 

interna, toda sua estrutura de informação organizacional e suas técnicas de 

informática utilizadas. 

A presente empresa é do seguimento alimentício, Obará é a primeira 

Burger Joint e Steakhouse de São Roque. Localizada no inicio da estrada do 

vinho, é o primeiro estabelecimento da região onde o cliente escolhe os 

ingredientes para a montagem do seu burguer, que é finalizado na verdadeira 

parrilla de carvão e fogo real, o que agregou uma explosão de sabores no 

paladar. 

O Obará é mais que uma hamburgueria ela serve cortes de carnes muito 

especiais na parrilla, é uma steakhouse que oferece um hambúrguer 

inesquecível, e  ainda um bar para saborear algumas das melhores cervejas do 

País com seus amigos.  

É um local para se reunir com pessoas, com tudo isto, ao redor do fogo, 

que purifica, aquece, aproxima e alimenta é assim que o sócio e proprietário 

Alcir Carvalho descreve dessa forma a hamburgueria. 

A nossa decisão em escolher a empresa ObaráBurguer Grill como objeto 

de estudo deu-se pelo fato do empreendimento ter-se expandido relativamente 

num pequeno período de atividade. 

 

 

 



 

 

 

 

1. Apresentação da empresa e seu negócio 

 

A empresa ObaráBurguer Grill é a primeira burger joint e steakhouse da 

região, localizada no inicio da rota do vinho em São Roque, a casa faz parte do 

circuito gastronômico da cidade. 

Inaugurada em julho de 2019 pelos sócios e amigos Alcir Carvalho 

Gomes, Telma Amado e Marcos Aguero. 

Os empresários vieram ao ramo com uma idéia diferenciada e um olhar 

inovador, o nome por si só já diz tudo, Alcir traduz o que quer dizer Obará. 

OBARÁ! 

Deus do fogo. 

Fogo que purifica,aquece, aproxima e alimenta 

Fogo, início de tudo e de todos. 

Em volta do fogo, a paixão reacende, a amizade toca a alma e 

reaprende a amar. 

Obará é um encontro de amigos que precisavam de um lugar para 

celebrar a amizade e o prazer deste encontro. Com isto, e por isto criamos o 

Obará, assim relata o empresário. 

A empresa tem um diferencial no seu meio, eles oferecem um show de 

ambiente misturando os estilos industriais com o rústico, um projeto de 

arquitetura do estúdio Galeazzo Design. 

No centro nos deparamos com a parrilla, que pode ser vista e admirada 

por todos enquanto aguardam seus pedidos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Fachada e exterior da HamburgueriaObará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Hamburguers na parrilla sendo preparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Na foto os proprietários Alcir, Marcos e Telma. 



 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Figura 4: No centro a parrilla que pode ser admirada pelo vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Interior da Hamburgueria 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



Estrutura Organizacional da Empresa 

 

 

Figura 6: Estrutura Organizacional / funcionários da empresa Obará 

 

A estrutura Organizacional da empresa Obará, consiste em 3 Superiores/ 

sócios -empresários , o qual dois são conjugues e o outro amigo familiar, o 

gerente, uma operadora de caixa, um chefe de cozinha responsável pela parrila 

e três auxiliares de cozinha responsáveis pelo atendimento e entrega dos 

pedidos no balcão. Todos os funcionários são moradores da cidade de São 

Roque, isto porque os proprietários valorizam a mão de obra da cidade, 

optando por não contratar colaboradores de outras regiões  

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Fundamentos da Administração  

Dentro de uma organização temos as práticas de gestão que são 

adquiridas com a função de capitar melhores resultados. Esses modelos são 

fundamentais para um bom funcionamento na execução das tarefas. 

Para que funcione de forma eficiente, é fundamental que se tenha 

gestores preparados para identificar a necessidade da organização e estar por 

dentro do trabalho que está sendo executado antes que alguma etapa do 

processo seja interrompida. 

Existem diversos modelos que as empresas podem utilizar para 

melhorar seus resultados, mas é de suma importância que sejam flexíveis na 

hora da escolha. Essa empresa utiliza as práticas de Gestão Democrática e 

Gestão por Cadeia de valor. 

 Gestão Democrática necessita de habilidades de comunicação e é onde 

exige dos colaboradores a participação efetiva para contribuição das 

tomadas de decisão. É necessário que os gestores e lideres tenham 

conhecimento para saber lidar com os colaboradores. 

 Gestão por cadeia de valor funciona com um grupo de profissionais 

capacitados para constantemente efetuar pesquisas e criar uma 

estratégia com base nos desejos dos fregueses. A função do gestor é 

organizar o grupo para que as tarefas sejam baseadas pensando 

sempre em agradar e compreender as necessidades dos clientes. 

Para as tomadas de decisões no Obará, os lideres definem o que precisa 

ser modificado ou melhorado e após isso é feita uma reunião para compartilhar 

as devidas informações com todos os integrantes da organização. Dessa forma 

todas as pessoas da empresa podem dar suas opiniões baseado no que foi 

passado para eles. Se todos concordarem, as propostas são colocadas em 

pratica, caso não concordem, eles avaliam as situações novamente até que 

todos entrem em acordo. 

Um dos sócios do estabelecimento se encontra com muita frequência no 

horário de funcionamento, dessa forma os clientes podem se dirigir até ele e 

expor suas opiniões. A empresa possui também uma página nas redes sociais 



para receber as avaliações, desse modo é possível garantir a satisfação dos 

clientes e melhorar ainda mais sua credibilidade. 

A execução dos processos de fabricação na indústria é feita por meio de 

uma Ordem de Produção, um documento que possibilita a organização do 

processo produtivo. Além de ser fundamental na hora de ajudar o gestor a 

enxergar as necessidades de compras, esse registro faz muita diferença na 

previsão de entrega dos pedidos. 

O Obará utiliza essa ordem de produção. Ela fica exposta para que todos os 

colaboradores possam ter acesso e acompanhá-la, nela contém todas as 

informações indicando o passo a passo dos processos que precisam ser 

executados diariamente, também tem a função de orientar os funcionários caso 

o responsável por determinada etapa do processo não esteja presente. 

O processo de montagem do produto começa com a saída do hambúrguer 

da churrasqueira, após essa etapa ele é encaminhado para outra pessoa já 

com o queijo derretido. Se for com todos os ingredientes, é colocada uma pinça 

de cebola caramelizada, duas rodelas de picles de pepino, duas rodelas de 

tomate, quatro argolas de cebola roxa, três folhas de rúcula e duas folhas de 

alface lisa.  

O hambúrguer ao ponto leva em média 8 minutos para ficar pronto, o bem 

passadode 10 a 15 minutos e o mal passado no máximo 5 minutos. 

Além das funções predominantes dos gestores, os mesmos estão 

preocupados com o planejamento e criação de novos planos de expansão, com 

isso o controle dos projetos deve ser feito de forma correta obedecendo às 

fases: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, 

Encerramento. 

Um projeto pode estar relacionado tanto com coisas pequenas e simples do 

dia a dia quanto com coisas grandes e complexas que podem demorar 

semanas ou anos para serem concretizadas. 



No estabelecimento se encontram duas churrasqueiras, mas até então eles 

só utilizam uma delas, pois era suficiente para dar conta de atender todo o 

movimento. 

 Devido a pandemia desse ano de 2020, eles tiveram que adotar o método 

de atendimento por delivery, com base nessa necessidade foi desenvolvido um 

projeto. Esse projeto consiste em contratar mais um churrasqueiro para que as 

duas churrasqueiras venham a funcionar, sendo uma para atender o público 

interno e a outra para o público externo, dessa forma o trabalho poderá ser 

distribuído. 

A Cultura organizacional é o agrupamento de valores, crenças e 

entendimentos que as empresas trazem de gerações passadas ou que adotam 

ao longo do tempo, influenciando diretamente no comportamento dos 

integrantes na forma como eles pensam, agem e trabalham. 

Segundo Dias (2013), cada organização tem sua cultura organizacional 

própria e única. Embora apresente sua própria cultura, as organizações sofrem 

influência de culturas existentes em seu entorno. 

Além disso, o autor reza que a cultura pode ser um bem ou uma 

obrigação e que uma cultura eficaz é aquela que mantém um equilíbrio sempre 

dinâmico entre as diferentes forças de cooperação que disputam entre si. 

No Obará é adotada a cultura de pessoas, como o próprio nome diz, é 

focada nas pessoas que estão inseridas na organização. Ou seja, as empresas 

que adotam este tipo de cultura reconhecem o trabalho de seus funcionários, 

valorizando e apoiando o crescimento profissional de seus talentos individuais. 

Nesse tipo de empresa, o colaborador é colocado em primeiro lugar, 

ganhando espaço para sugerir ideias e pontos de vista que serão 

considerados. 

Além disso, fatores como plano de carreira e retenção são muito bem 

trabalhados pelos gestores, que buscam a formação de líderes que possam 

continuar com o seu legado, garantindo o crescimento das pessoas junto com o 

crescimento da empresa. 



O ponto forte dessa empresa é que os lideres dão a oportunidade de 

emprego para pessoas que não possuem experiência em determinada área, e 

também buscam não só funcionários, mas também amigos e parceiros para 

tornar horas de trabalho em momentos bons e acolhedores, dão total liberdade 

para os colaboradores exporem suas opiniões. 

Porém, nessa mesma questão ocorre o ponto fraco, quando alguns 

funcionários acabam levando pelo lado pessoal assuntos que o administrador 

cobra profissionalmente. 

 

1.2 -  Comunicação Empresarial 

 

Comunicação é uma palavra derivada do termo latino “communicare”, 

que significa “participar algo, tornar comum”. Desde o principio dos tempos, a 

comunicação sempre foi a importância vital sendo uma ferramenta de 

integração, instrução de troca mutua e desenvolvimento.  

A comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor 

e um receptor através de um determinado canal. 

A comunicação é a forma com que a empresa se comunica com o 

publico interno (colaboradores), externo, fornecedores e comunidades em 

volta. Conhecer seus públicos e elaborar uma comunicação que seja adequada 

para cada um deles, aumentando a eficiência da mensagem a credibilidade da 

empresa e a imagem da mesma frente do mercado e colaboradores, alem de 

melhorar seus rendimentos. 

A comunicação organizacional de uma empresa pode ser dividida em 

duas vertentes estratégicas: a comunicação externa e interna. 

Enquanto uma dessas vertentes se volta para seus clientes, 

fornecedores e distribuidores, a outra é focada nos colaboradores. 

O publico interno é formado pelos colaboradores e parceiros. 



Segundo Pimenta (2006), a comunicação interna serve para comunicar 

ou tornar comum a todas as pessoas, os planos, as metas e os objetivos da 

empresa, assim para ter a colaboração dos funcionários em alcançar estes 

objetivos é necessário promover a interação das pessoas dentro da empresa. 

Trata-se de elaborar estratégias para conquistar os funcionários e fazer 

com que acreditem e assumam a filosofia organizacional. Afinal, o publico 

interno é quem representa a empresa. 

Se uma equipe não estabelece uma boa comunicação entre seus 

membros passa a impressão de estar á deriva, dando oportunidade para o erro 

e conseqüentemente, o retrabalho. 

É por meio de ações estratégicas que as empresas e os empresários 

têm buscando montar uma imagem comprometida com a cidadania. 

Com a empresa Obará não é diferente o sócio fala quais são as 

ferramentas estratégicas usado por eles para melhorar a imagem da empresa e 

seus resultados obtidos. 

Nos relata que em primeiro lugar uma comunicação interna também é 

saber ouvir pois de nada adianta abrir um canal direto de contato com os 

colaboradores se eles não tiverem a liberdade para dialogar com seus 

superiores. 

Os sócios decidiram fazer com que está comunicação fosse mais 

simples e direta. Já que ambos vieram de estruturas de empresas grandes e 

“detestavam” a comunicação interna muito formal e fria. 

Assim é a comunicação do Obará de forma direta e verbal com fluxo de 

comunicação circular que nada mais é deixar que haja uma conversa em todos 

os níveis e direções.  

Os colaboradores não precisam se reportar a nenhuma outra hierarquia 

a não serem os seus próprios supervisores. 

Suas comunicações costumam ser bem dinâmica, pois essa é a 

“liberdade” e “espaço” que seus superiores proporcionam. Pois acreditam que 



uma comunicação dinâmica não só fazem com que todos os colaboradores 

tenham um vinculo afetivo com seus superiores, como também reflete no 

profissionalismo engajado, profissionais trabalhando com sensação de 

pertencimento e identificação com a empresa. Por isso investem em uma 

comunicação aberta e sincera. 

Outros meios são as reuniões que são realizadas quando há uma falha 

na comunicação, quando surgem conflitos internos ou quando há uma 

insatisfação por parte dos clientes. 

A comunicação externa com os clientes e representante de venda se da 

através de email. 

Os canais de marketing digital é a ferramenta utilizada pelo Obará para 

alcançar seus públicos, as campanhas publicitárias são as que mais dão 

retornos positivos. A empresa conta com redes sócias como facebook, 

instagram, mídia paga e influenciadora digital. Conta também com uma pessoa 

responsável para lidar com a página da empresa. Pessoa esta que tira as fotos, 

publica, faz a propaganda da empresa por meio tecnológicos. 

Na perspectiva de Juarez (1995.p16) 

“A comunicação externa é aquela que abrange consumidores, 

clientes, fornecedores, acionista e o publico amplamente afetado por 

jornal, revista, radio, televisão, agencia de noticias” 

 

Já de acordo com Torquato (2002, p.60), que parece mais completo, a 

comunicação externa é a comunicação responsável pelo posicionamento e 

pela imagem da organização na sociedade. Ou seja, a comunicação externa é 

toda comunicação que se desenvolve para fora da organização e que tem por 

objetivo obter ou consolidar um clima de receptividade entre o publico externo, 

com o fim de responder as suas necessidades e conhecer as suas 

expectativas. 

 

 

 

 



1.3 - Técnicas de Informática  

Técnicas de Informática – A transmissão e o compartilhamento de informações 

dentro de uma empresa são essenciais e estão presentes na vida pessoal e 

profissional das pessoas. 

 A empresa Obará utiliza a rede SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de 

Cupons Fiscais Eletrônicos).  

Após fazer o pedido do cliente plo computador é gerado uma comanda com um 

número sendo enviada e impressa na cozinha e no bar, com afinidade de 

agilizar e organizar os pedidos. Quando o pedido fica pronto o número da 

comanda aparecera na tela do bar, e o cliente poderá retirá-lo. 

No Obará, as comunicações desenvolvidas e mais aplicadas são através das 

mídias sociais como Whatsapp Instagram e Facebook, o marketing digital é 

essencial. A empresa também conta com os “Digitais Influencers” que são 

pessoas com alto número de seguidores nas redes sociais, eles divulgam a 

empresa e seu produto nas suas redes fazendo com que mais pessoas 

conheçam a empresa, aumentando a clientela e as vendas. 

   

Figura 7: Página do Instagram Obará                           Figura 8: Meio de comunicação    

através de influenciadora Digital 

Por conta da pandemia de COVID-19 que estamos enfrentando o atendimento 

físico teve de ser suspenso, assim trabalhando apenas com atendimento online 

e delivery, nesse caso a empresa usufrui das redes sociais como por exemplo 

o Instagram, e Facebook quanto mais posts mostrando seu produto a empresa 

fizer, maior a chance do cliente se interessar e comprar o produto. 



O atendimento online é feito pelo Whatsapp, onde o cliente recebera um 

cardápio com as opções e assim o cliente poderá montar o seu lanche com os 

ingredientes de sua preferência. 

O sistema que a empresa utiliza se chama Raffinato, assim que o operador 

finalizar o pedido do cliente ele automaticamente o envia para uma plataforma 

e lá ficam salvos todas as vendas realizadas no mês para se ter controle de 

vendas, estoque e faturamento. 

 

Figura 9: foto ilustrativa do sistema Raffinato retirada do Google 

 

Além do sistema implantado na empresa, também é utilizado uma ferramenta a 

parte pelos sócios. O programa Excel é muito utilizado e auxiliam na montagem 

de planilhas, os dados do relatórios são transferidos do sistema Raffinato para 

a ferramenta de suporte, assim podendo visualizar melhor seus faturamentos e 

gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exemplo de relatório 



1.4 -  Matemática Aplicada 

A matemática sem duvidas é um dos meios mais importantes e mais utilizados 

na área de investimentos, principalmente quando se tratada matemática 

aplicada, pois dentro de qualquer empresa, não importa se ela for de grande, 

médio ou pequeno porte, é essencial a presença desse recurso. É uma 

ferramenta que procura os melhores resultados dentro de um ambiente de 

trabalho e tem extrema importância pela sua finalidade de apontar lucros e 

prejuízos, é uma forma precisa e útil para os cálculos e auxiliar nas tomadas de 

decisões, podendo antecipar resultados que podem ser negativos ou positivos 

na empresa. 

Nos mercados atuais, ela possibilita a empresa ser gerenciado e organizado de 

uma maneira bem mais prática e calculada, sabem aplicar sua utilização gera 

diversos benefícios como: redução de gastos (aumentando a margem de lucro) 

deixando a saúde financeira da sua empresa na maioria das vezes estável e 

principalmente aumentando resultados dentro de seu investimento. 

O sistema operacional que se aproveitar desse meio na base da aplicação de 

cálculos, negócios, tecnologia empresarial, estatísticas de logística em 

mercado, analise de procedimentos e planejamento tem grandes chances de 

se alavancar nos mercados atuais. 

Como em qualquer negócio o Obará se aproveita desse sistema visando todos 

os benefícios que essa gerencia consciente e bem estruturada pode acarretar 

ao negócio, por meio da aplicação da matemática bem calculada e planejada 

para que tudo saia igual ou muito perto do previsto. 

O Obará foi um empreendimento criado sem empréstimos, foi totalmente feito 

com investimentos de um de seus donos, com um prazo médio de retorno do 

valor total em 2 anos.  Mas pelo ótimo planejamento, sempre teve lucro desde 

o seu primeiro mês, em finais de semanas normais tinham cerca de 200 a 300 

pedidos, exceto em situações especiais como no mês de Agosto de 2019, 

decorrente da festa de agosto/ aniversário da cidade já que a hamburgueria se 

localiza na cidade de São Roque no qual a festa ocorre numa quinzena do dia 

1 ao dia 16 desse mês. Isso acabou afetando quase todos os 

estabelecimentos/comércios locais inclusive o Obará que apesar de estar 

localizado no Roteiro do Vinho (local freqüentado por turistas) ficou a baixa da 



média nesse período. Já que os visitantes da festa consomem nas barracas 

locais criadas pela paróquia da cidade deixando assim, de consumir em outros 

estabelecimentos.  

Outro momento em que o Obará se deparou com as quedas dos negócios, está 

sendo agora no ano de 2020, mais especificamente no começo do mês de 

maio do mesmo ano, devido a pandemia do COVID-19 no qual a quarentena e 

isolamento social impede a ida de clientes aos estabelecimentos, obrigando 

investidores a sobreviverem a base de deliverys algo que não está sendo 

possível manter a margem de lucro. 

 

Investimento Inicial: R$83.000,00 

Faturamento Médio: R$5.000.000,00 

Previsão de Retorno: 24 meses   

 

Figura 11: Gráfico Faturamento da empresa Obará de Junho de 2019/ Inauguração a maio 

de 2020 

 

A hamburgueria já contou com um quadro de funcionário maior do que o atual 

cerca de quinze empregados, porém não estava sendo saudável para a 

empresa manter esse número, tanto na questão financeira como na questão de 

conflitos internos.  Cada colaborador desses quinze, cada um exercia uma 

função especifica, que somente ele era designado a fazer. Os empreendedores 

passaram a pensar em uma forma de reduzir esse número de funcionários sem 



refletir no que se é proposto pela empresa que é um bom produto, bom 

atendimento e cliente satisfeito. Sendo assim passaram a dispensar alguns 

funcionários até chegar num número ideal, número este de hoje nove 

colaboradores.  Depois dessas demissões foi preciso reestruturar a função de 

cada um,  um colaborador passou a executar duas funções, algo que deu 

dinâmica e facilitou o trabalho, pós adaptação. 

Distribuídos da seguinte forma e quantidade 

1-Caixa 

1-Churrasqueiro(s) (dependendo da lotação) 

2-Montador de pedidos 

1-Encarregado da Fritadeira 

1-Gerente 

3-Sócios/ proprietários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfico total de funcionários por sexo 

          

 



Figura 13: Gráfico faixa etária dos colaboradores 

 

 

 Todos seus colaboradores possuem ensino médio completo, nenhum deles 

com graduação, algo que não afeta a contratação dos mesmos, já que a 

empresa busca por eficiência e caráter, mas os proprietários do Obará 

incentivam a progressão continuada de forma verbal, para que seus 

colaboradores cresçam no pessoal e no profissional, vislumbrado crescimento 

em carreira. 

 

 

 

                                 

Figura 24: Gráfico de escolaridade dos colaboradores 



 

 Principais fornecedores, insumos e seus respectivos gastos em % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico fornecedor, seus insumos e gastos em % 

 

Como o próprio gráfico nos mostra o maior gasto da empresa é em 

funcionários calculando 40% de seu faturamento. O segundo maior gasto é 

com as Carnes 30%, carnes estás importadas do Sul. Subseqüente vem os 

gastos com porções 15% (Rei das poupas), 10% Ambev empresa de bebidas, 

5% são gastos com a PMG empresa de Queijos e ketchup. Totalizando assim 

os 100% 

A freqüência de compra no Obará ocorre da seguinte forma: Quinzenal ocorre 

á compra das Carnes, Semanal as compras dos Pães e os demais produtos 

ocorrem conforme a necessidade de seu uso. 

 

1.5 - Recursos Materiais e Patrimoniais 

 A Administração de recursos materiais e patrimoniais utiliza das quatros 

funções administrativa que são planejar, organizar, dirigir e controlar para 

gerenciar com excelência os patrimônios e os materiais da empresa, visando 

garantir um estoque organizado de modo que nunca falte nenhum dos itens 

imprescindíveis a cada departamento da empresa, tendo como base o ato de 



comprar no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida 

e pelo menor custo. Sabendo que comprar bem gera bons resultados e 

maximiza os lucros da empresa. 

São nomeados como patrimônios ou matérias; os prédios, equipamentos, 

instalações, ferramentas, máquinas, matérias-primas e veículos os quais 

formam o conjunto de riquezas da empresa e podem ser classificados como: 

● Bens tangíveis também conhecido como bens materiais ou corpóreos 

são os bens que possuem concretude física como exemplo: máquinas, 

veículos, prédios. 

● Bens intangíveis também conhecidos como bens imateriais ou 

incorpóreos são os bens que não podem ser tocado como exemplo: 

softwares, direitos autorais. 

Entendemos também que a administração atua em cinco campos básicos: 

Recursos Materiais, Recursos Patrimoniais, Recursos Capital, Recursos 

Humanos e Recursos Tecnológicos. Os objetivos da Administração de recursos 

materiais e Patrimoniais são 

● Preços baixos; 

● Alto giro de estoques; 

● Baixo custo de aquisição e posses; 

● Continuidade de fornecimento; 

● Consistência de qualidade; 

● Aperfeiçoamento do pessoal; 

● Relações favoráveis com os fornecedores; 

● Bons registros. 

A empresa trabalha com estoque pequeno em um local reservado fora da 

empresa. No princípio a empresa não tinha nenhum controle de estoque, todos 

os funcionários tinham acesso ao estoque e qualquer um deles pegavam o que 

necessitavam e ninguém anotava nada. Toda vez que o gestor fazia um pedido 

ao fornecedor ele tinha que fazer um inventário, perdendo muito do seu tempo 

sem saber o que realmente comprar. Depois de se deparar com os possíveis 

problemas de um estoque descontrolado, a empresa começou a fazer uma 

tabela com a descrição e a quantidade de cada produto, e colocou atrás da 

porta do estoque, a intenção era boa, mas os próprios funcionários não 

colaboravam, pois não marcavam o que pegavam ou marcavam errado. 

Atualmente a empresa trabalha com dois tipos de controle de estoque o 

manual, onde fica registrado qual produto foi pego e a assinatura de quem 

pegou aquele produto; e o digital, através de um sistema que é atualizado toda 

vez que chega um produto e ele têm toda a descrição do mesmo em forma 

unitária; no final de cada dia o gerente compara os dois tipos de controle. 



O sistema se chama Raffinato, toda vez que é cadastrado um produto é pedido 

pelo próprio sistema á quantidade mínima de estoque. O responsável por essa 

parte consegue visualizar na parte da ordem de compra o que de mais 

urgência precisa ser comprado.  

As compras de produtos são feitas conforme a ajuda do sistema e a demanda 

de pedidos. 

O Obará conseguiu melhorar em 99,9% seu estoque, para chegar a esse nível 

a empresa capacitou os seus funcionários e passou para eles a importância de 

um estoque controlado. Agora todos tem em mente o “Kaizen” que é melhoria 

contínua e estão empenhado a colaborar para o alcance da eficácia da 

empresa. 

 Resume-se no conjunto de riquezas da empresa Obará a junção dos seguintes 

materiais e patrimônios: 

Material Patrimônio 

Carne moída Freezers 

Pão de hambúrguer Mesas 

Bacon Cadeiras 

Ribeye - Filé de 

Costela Parrilla (Churrasqueira) 

Chorizzo- Contra Filé Coifa industrial 

Queijos Utensílios para cozinha 

Bebidas Computador 

Fritas Ar condicionado 

Sobremesa 

Aquecedor conservador de 

fritas 

 



- Layout 

  Para se tornar uma empresa de sucesso com qualidade em seus serviços, 

desde o princípio o Obará foi planejada com um arranjo físico que trouxe uma 

série de benefícios, tais como: 

● Aumento da produtividade; 

● Diminuição do desperdício e do retrabalho; 

● Maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de 

vendas; 

● Melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas; 

 

Área ao lado da empresa 

 

 

Planta da empresa Obará 

 

 

- Fluxograma 

Para maior controle de seus negócios e deixar as suas referências no mercado 

se tornando uma empresa que atende e satisfaz o seu cliente com excelência o 

Obará segue o seguinte fluxograma: 



 

 

1.6- Economia e Mercado  

A empresa Obará segue o sistema político econômico do capitalismo onde sua 

característica é de que eles mesmos determinam a trajetória da circulação dos 

preços  dos produto o andamento da produção entre outros. 

O ramo no qual a hamburgueria esta se caracteriza como Oligopólio, pois é ela 

mesma “a empresa” a qual oferta um produto ou serviço, onde tem vários 

compradores e é controlada por pequenos grupos de fornecedores. 

Neste caso, o Obará se torna independente e guia suas políticas de produção 

de acordo com suas políticas próprias, por se tratar de um setor de grande 

concorrência na sua cidade São Roque, a empresa não se baseia nas políticas 

das demais empresas concorrentes, até mesmo porque eles foram os pioneiros 

em implantar uma Burger Joint e Steakhouse e acham relevante salienta que 

esse ramo tem melhorado e muito depois que os mesmos se instalaram na 

cidade. 



Até então as Hamburguerias eram tratadas como lanchonete comum e não 

com um olhar enriquecedor /artesanal. 

Para o proprietário Alcir, ele não os vê com como concorrentes e também não 

cria estratégias para se sobressair, ele se sente até lisonjeado por estarem 

usando a empresa Obará com referência para melhora.  

São possíveis ameaças para a Hamburgueria Obará: 

 Crises econômicas/ COVID 19: Podem afetar todos os setores da 

economia e na capacidade de consumo. 

 Aumento no preço das carnes bovinas: Considerando a origem das 

carnes oriundas de recursos naturais, eventuais desequilíbrios no valor 

da sua compra podem afetar na economia da empresa. Já que 

passaram a comprar a carne mais cara, pois a mesma é importada do 

Sul do Brasil. 

Algumas oportunidades dadas pelo Obará que são consideradas 

importantes: 

 Trabalhar com produtos de origem regional- promovendo um ciclo 

sustentável de desenvolvimento da economia local. 

 Implantação a comunidade e projetos sociais locais para busca de mão 

de obra, visando à geração de emprego/ e ou trabalho e renda. 

 

2-  Análise Gerencial 

O PIM nos foi apresentado visando levar nós estudantes a ampliar de uma 

forma prática os aprendizados desenvolvidos nas disciplinas da faculdade 

nesse primeiro semestre e consolidar esses conhecimentos. 

Sendo assim o PIM é um trabalho muito importante em termo de consolidação 

do conhecimento, já que aglutina as informações de diversas disciplinas de 

uma forma mais dinâmica, objetiva e pratica.  

O desenvolvimento foi feito em uma empresa do ramo alimentício, localizada 

na cidade de São Roque, e estão no ramo a menos de um ano. 



Com um dos proprietários do Obará foi realizado pesquisas e entrevista de 

avaliação especifica apontada para cada disciplina do 1º semestre. Disciplinas 

estas; Fundamentos da administração, Comunicação empresarial, Matemática 

aplicada, Técnicas de informática, Recursos materiais e patrimoniais e 

Economia e mercado. 

A presente pesquisa está dividida em seis tópicos dentro de um único capítulo. 

Que são: 1. procura-se apresentar quem é a empresa Obará Burgur Grill, qual 

seu diferencial no ramo, como surgiu a idéia de se criar esse ambiente e sua 

estrutura organizacional. 

Já o 1.1 procura tratar como é a administração da empresa em qual modelo de 

gestão ela trabalha, quais meios ela usa para melhor organização do processo 

produtivo. 

No 1.2 fala como é a comunicação empresarial da empresa, qual é a 

comunicação que eles usam para com seus colaboradores e publico externo. 

As técnicas de informática e seus meios de publicidade e marketing são 

descritos no tópico 1.3. 

Já no 1.4 trazendo um pouco sobre a área do investimento, ou seja, a 

matemática aplicada dentro da empresa, nele apresenta-se o investimento 

inicial, faturamento médio e a previsão de terno desse investimento.contendo 

também gráfico de faturamento, seus principais fornecedores e insumos, entre 

outros anexos.  

E no tópico 1.5 encontra-se a parte de recursos materiais e patrimoniais quais 

os conjuntos de riquezas da empresa Obará juntando os bens materiais e 

patrimoniais a planta, layout e fluxograma da empresa em forma de imagem 

anexada.  

Finalizando 1.6 procura-se trazer como a economia e o mercado interferem e 

agem dentro das políticas da empresa. 

 

 



3- Considerações  

Ao final deste presente Projeto Integrado Multidisciplinar, viu-se que a empresa 

Obará Burguer Grill administra e gerencia a mesma de uma forma muito 

bacana, tratam seus colaboradores de uma forma diferente do que é 

acostumado ver em outras empresas.  

O meio de comunicação que eles optam por trabalhar é uma forma que vem 

obtendo bastante resultado dentro da corporação, já que os proprietários dão a 

liberdade da comunicação verbal direta.  

Sugere-se que a empresa continue a participar diretamente com os 

funcionários nas mais diversas atividades, atividades estas que vão de uma 

simples reunião a palestras motivacionais, cursos preparatórios/ capacitação, 

podendo melhorar a qualidade de mão de obra, dando assim a possibilidade da 

empresa conseguir vôos mais altos, que a mesma futuramente consiga abrir 

uma filiar, planos este que já estão em papéis. 

Esse projeto mostra as características detalhadas da empresa dentro dos 

temas abordados. Com ele é possível entender e visualizar metodologias e 

abordagem da empresa neste assunto.  

Acreditamos que conseguimos ilustrar com riquezas de detalhes, um descritivo 

satisfatório que esclarece quem é a empresa e qual a forma de trabalho da 

mesma.  

Estamos certos de que a entrevista feita para um dos proprietários atingiu 

nossos objetivos perante as análises no sentido de gestão ,finanças, 

administração  e economia da empresa.  

A visita ao estabelecimento da pesquisa foi algo que não foi possível realizar 

infelizmente, por conta do distanciamento social no qual estamos passando no 

momento por conta do COVID-19. 

Mas é um objetivo a ser concretizado, conhecer presencialmente nosso objeto 

de estudo. 
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